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1.

Úvod
Předmětem této diplomové práce jsou práva k cizím nemovitostem v síťových

energetických odvětvích, kterými jsou podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (dále jen „platný
energetický zákon“) elektroenergetika, plynárenství a teplárenství. Právní úprava
užívání cizích nemovitostí je jednou z nejdůležitějších a nejdiskutovanějších otázek
v oblasti energetiky. Mezi různými druhy práv k cizím nemovitostem je důležité
zejména právo přenosové cesty zřízené formou věcného břemene ve veřejném zájmu ve
prospěch provozovatele sítě veřejné infrastruktury, které umožňuje rozvoj liniových
staveb. Dalším důležitým institutem jsou ochranná pásma, kterými stát ochraňuje
zařízení plnící funkci veřejného zájmu.
Zajištění dostatku energie pro všechny zájemce za přiměřenou cenu je základním
úkolem energetické politiky státu. Proto má bezproblémové fungování vztahů mezi
provozovateli sítí a vlastníky pozemků zásadní význam pro státní ekonomiku. Je
důležité, aby právní úprava oprávnění k cizím nemovitostem byla jasná, přehledná
a poskytovala vysokou míru právní jistoty.1
Současná energetická spotřeba v České republice je pokryta z více než 50 %
domácími zdroji primární energie. Dovozní energetická závislost České republiky patří
k nejnižším v celé Evropské unii. To je v situaci celosvětového důrazu na energetickou
bezpečnost jedna ze silných stránek tuzemské energetiky. Česká republika je plně
soběstačná ve výrobě elektřiny a tepla. Pokud jde o dodávky plynu, je tuzemská
spotřeba prakticky stoprocentně závislá na dovozu zejména z Ruské federace a Norska.2
Práva k cizím nemovitostem v energetických odvětvích jsou v současné době
upravena v Listině základních práv a svobod (dále jen „Listina“), v zákoně č. 40/1964
Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v platném energetickém
zákoně. Právo Evropské unie neposkytuje, narozdíl od telekomunikací, rámcovou
úpravu oblasti práv k cizím nemovitostem energetických síťových odvětví.
1

Handrlica, J.: Veřejnoprávní oprávnění provozovatelů sítí k cizím nemovitostem,
Správní právo 1/2007, str. 2.
2
Aktualizace Státní energetické koncepce, 8. srpna 2012, str.7. [online]. [cit. 6.
listopadu 2012]. Dostupné z: http://www.komora.cz/pomahame-vasemupodnikani/pripominkovani-legislativy-2/nove-materialy-k-pripominkam-1/novematerialy-k-pripominkam/178-12-aktualizace-statni-energeticke-koncepce-ceskerepubliky-t-8-8-2012.aspx
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Tato práce se člení na osm kapitol, které se dále dělí na podkapitoly. Na konci
každé kapitoly je stručné shrnutí, umožňující větší přehlednost práce. Kapitola druhá
pojednává o funkci práv k cizím nemovitostem, zejména věcných břemen obecně. Třetí
kapitola se věnuje historickému vývoji věcných břemen v občanském zákoníku
a omezení vlastnického práva ve zvláštních zákonech upravujících jednotlivá
energetická odvětví do roku 1989. To je důležité vzhledem k tomu, že starší právní
přepisy jsou i nadále účinné, přestože pozbyly platnosti.
Čtvrtá kapitola se zabývá vývojem úpravy věcných břemen po roce 1989,
zejména v platném občanském zákoníku a v energetických zákonech. Tato kapitola se
věnuje také úpravě vyvlastnění a zápisu oprávnění provozovatelů sítí do evidence
nemovitostí, dále pak neméně zajímavé otázce náhrad v případech veřejnoprávního
omezení vlastnického práva.
Pátá kapitola se zabývá dalším typem veřejnoprávního omezení vlastníků
nemovitostí, a to ochrannými pásmy, která ve veřejném zájmu chrání určitá obecně
prospěšná zařízení.
Šestá kapitola se věnuje řešení dané problematiky v recentní právní úpravě na
Slovensku. Zařazení této kapitoly považuji za vhodné zejména z důvodu společné
historické právní úpravy. Sedmá kapitola se věnuje právní úpravě v novém občanském
zákoníku a navrhuje možná řešení problematiky práv k cizím nemovitostem
v energetických odvětvích v budoucnu. Jejich cílem je odstranění stavu právní nejistoty,
vyplývajícího z nejasné úpravy věcných břemen ve zvláštních zákonech a jejich vztahu
k občanskému zákoníku, problematiky náhrad za veřejnoprávní omezení a povinnosti
zápisu těchto omezení do katastru nemovitostí.
Cílem této diplomové práce je zhodnocení předchozí i současné právní úpravy
věcných břemen a jiných práv k cizím nemovitostem zřízených ve prospěch
provozovatelů síťové infrastruktury, kteří jsou v současné době soukromými subjekty
a významu těchto institutů při zajišťování plynulosti provozu zařízení energetické
soustavy.
Pro zjednodušení je v diplomové práci použita zkratka „provozovatel sítě“ nebo
„provozovatel síťové infrastruktury“ pro všechny oprávněné osoby podle jednotlivých
právních předpisů upravujících síťová odvětví.
Tato diplomová práce vychází z právního stavu ke dni 10. prosince 2012.
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2.

Pojem a funkce práv k cizím nemovitostem
2.1. Listina základních práv a svobod
Na rozdíl od římskoprávního chápání vlastnictví jako neomezeného právního

panství nad věcí stanoví Listina v čl. 11 odst. 3, že vlastnictví zavazuje a jeho výkon
nesmí být zneužit na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými
obecnými zájmy. Zásada, že vlastnictví zavazuje, vznikla ve francouzské a posléze
německé právní vědě na přelomu 19. a 20. století a byla výsledkem teoretické koncepce
vlastnictví jako sociální funkce, která se postavila proti tehdy převládající
individualistické koncepci vlastnictví.3
Z ustanovení čl. 11 odst. 4 Listiny vyplývá, že „vyvlastnění nebo nucené omezení
vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.“
Listina tak upravuje dvě skupiny zásahů do vlastnického práva. Jedná se o nucené
omezení,

ke

kterému

dochází

zejména

formou

zřízení

věcného

břemene,

a o vyvlastnění, neboli odnětí vlastnického práva, které je chápáno jako ultima ratio,
tedy nejzazší řešení.
Podle § 3 odst. 2 platného energetického zákona se přenos elektřiny, přeprava
plynu, distribuce elektřiny a distribuce plynu, uskladňování plynu, výroba a rozvod
tepelné energie uskutečňují ve veřejném zájmu. Veřejný zájem je však neurčitý právní
pojem, jenž by neměl být deklarován zákonem, jelikož jeho existenci musí vždy
posuzovat správní orgán. Tento zkoumá, zda je dán veřejný zájem na umístění
konkrétní stavby. Vymezením pojmu veřejný zájem se zabýval Krajský soud v Hradci
Králové: „Ne každý kolektivní zájem lze označit za veřejný zájem společnosti. Pojem
veřejný zájem je třeba chápat vždy jako takový zájem, který by bylo možno označit za
obecný a obecně prospěšný zájem. Často se přitom mylně naznačuje, že všechny
kolektivní zájmy jsou obecnými zájmy společnosti, avšak v mnoha případech může být
uspokojování kolektivních zájmů jistých skupin s obecnými zájmy společnosti
v naprostém rozporu. Je proto nutné, aby k omezení vlastnických práv docházelo jen po
pečlivém zvážení základní podmínky, zda je takové omezení nutné ve veřejném

3

Pavlíček, V. a kol.: Ústava a ústavní řád České republiky, Komentář, 2. díl Práva a
svobody, Linde, Praha 2002, str. 123.
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zájmu.“4
O vyvlastnění nebo nuceném omezení rozhoduje vyvlastňovací úřad ve
vyvlastňovacím řízení individuálním správním aktem.
Nárok na náhradu za nucené omezení vlastnického práva vzniká pouze tehdy,
pokud k omezení došlo ve veřejném zájmu a na základě zákona. Listina rozlišuje
využívání vlastnického práva v souladu s obecnými zájmy a omezení vlastnického
práva ve veřejném zájmu. Rozdíl mezi těmito dvěma kategoriemi je zásadní, neboť
omezení v obecném zájmu z důvodu nižší intenzity zásahu nemusí být kompenzována.
Přísnější omezení je dáno tím, že zatěžuje jen některé subjekty. V důsledku toho vzniká
nerovné postavení. Dalším kritériem je rozsah omezení a délka jeho trvání.5
Vlastnické právo, zejména k věcem nemovitým, je omezeno mnoha zákony a ne
vždy je za ně třeba poskytnout náhradu. Příkladem je povinnost vlastníka pozemku
strpět prohlídku pozemku, který není veřejně přístupný, je-li důvodné podezření, že je
na něm věc nebo osoba důležitá pro trestní řízení,6 dále pak povinnost strpět vstup na
svůj pozemek z důvodu údržby a obhospodařování sousedních pozemků a staveb7 či
právo na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví státu či nájmu státu, obce nebo jiné
právnické osoby za podmínek § 63 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Výše uvedené typy omezení vlastnického práva se někdy nepřesně označují jako věcná
břemena, ač se ve skutečnosti jedná o omezení veřejnoprávní povahy, protože bychom
jen

těžko

našli

konkrétní

oprávněnou

osobu

nebo

panující

nemovitost.8

V případech, na které se vztahuje povinnost poskytnout náhradu, je ustanovení
Listiny podle nálezu Ústavního soudu přímo aplikovatelné: „Přestože zákon o půdě
nestanoví, že pozemkový úřad má rozhodovat o náhradě za omezení vlastnického práva
věcným břemenem, platí zásada, že jednotlivá ustanovení Listiny jsou bezprostředně
platným právem a práv v nich obsažených se lze domáhat přímo, s odkazem na její
znění. Výjimkou jsou pouze základní práva, která Listina vyjmenovává v čl. 41 odst. 1
pomocí odkazů na konkrétní články Listiny. U těchto výjimek je stanoveno, že
příslušných práv se lze domáhat pouze v mezích zákonů, které toto ustanovení
4

Viz rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. března 1999, sp. zn. 31 Ca
71/98.
5
Kocourek, T.: Omezení vlastnického práva z důvodu ochrany životního prostředí,
Právní rozhledy 6/2010, str. 196.
6
Viz § 82 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním.
7
Viz § 127 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
8
Baudyš, P.: Věcné břemeno a veřejnoprávní omezení, Právní rozhledy 12/2004, str. 469.
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provádějí. To a contrario znamená, že všech ostatních práv se lze domáhat přímo
a zákon nemůže překročit meze, které jsou stanoveny v Listině. Protože právo na
náhradu za omezení vlastnického práva není uvedeno mezi výjimkami, může se dotčený
vlastník dovolávat práva na poskytnutí náhrady přímo s odvoláním na čl. 11 odst. 4
Listiny, aniž by bylo nezbytně nutno z hlediska ústavní jistoty toto právo konstituovat
ještě předpisem nižší právní síly.“9
Náhrada za omezení vlastnického práva není spojena s protiprávním jednáním,
proto právo na náhradu škody není dotčeno.
2.2. Věcná práva k věci cizí
Věcná práva, mezi která se řadí věcná práva k věci cizí, jsou práva absolutní.
Jedná se o práva individuálně určitého subjektu vůči neurčitému počtu neurčitých
subjektů, které mají povinnost nerušit oprávněného při výkonu jeho práva, jehož
předmětem je individuálně určená věc. Oproti tomu u závazkových vztahů se jedná
o práva individuálně určitých subjektů navzájem. Občanský zákoník obsahuje uzavřený
výčet věcných práv, který nemůže být rozšiřován, na rozdíl od závazkových práv, která
podléhají smluvní volnosti.10
Pro právní vztahy v energetických odvětvích jsou důležitá věcná práva k věci cizí,
která umožňují oprávněnému možnost zvláštního, obsahově přesně vymezeného
působení na věc, která není v jeho vlastnictví.
Podstatou věcných břemen, která se řadí mezi věcná práva k věci cizí, je omezení
vlastníka zatížené nemovitosti ve prospěch oprávněného, kterým je určitá osoba (věcná
břemena in personam) nebo jiná nemovitost (věcná břemena in rem). Jejich účelem je
tedy prospěšnější využívání jiné nemovitosti anebo prospěch konkrétní fyzické nebo
právnické osoby. Závěr, že oprávnění vlastníka panující nemovitosti se nemůže týkat
čehokoli, P. Baudyš11 dovodil z ustanovení § 151p odst. 2 občanského zákoníku:
„Věcné břemeno zanikne, nastanou-li takové trvalé změny, že věc již nemůže sloužit
prospěšnějšímu užívání nemovitosti oprávněné osoby“.
Práva odpovídající věcným břemenům mají opakující se charakter a vyznačují se
9

Viz nález Ústavního soudu ze dne 11. března 1998, sp. zn. Pl. ÚS 41/97.
Knappová, M., Švestka, J. a kol.: Občanské právo I. Aspi Publishing, Praha 2005, str.
312.
11
Baudyš, P.: Věcné břemeno a veřejnoprávní omezení, Právní rozhledy 12/2004, str.
469.
10
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dlouhodobostí vztahu. Předmětem věcného břemene je vždy věc nemovitá. Oprávněný
musí vykonávat svoje právo tak, aby povinného co nejméně zatěžoval. Dále je povinen
nést přiměřené náklady na zachování zatížené nemovitosti.12
Změnou na straně oprávněného, např. jeho smrtí, převodem vlastnického práva
nebo zánikem oprávněné právnické osoby věcné břemeno in rem nezaniká. Subjektem
práva se stává nástupce oprávněného, tedy nový vlastník nemovitosti.13
U věcného břemene in personam je oprávněna konkrétní osoba, která je označena
jménem a příjmením, případně názvem, jde-li o právnickou osobu. Takové právo
nepřechází na právního nástupce a je časově omezeno nejpozději smrtí oprávněného
nebo zánikem oprávněné právnické osoby. Věcná břemena in personam vznikají často
ve prospěch provozovatelů veřejných infrastrukturních sítí na základě zvláštních
právních předpisů (viz platný energetický zákon). Tyto předpisy spojují možnost zřízení
sítě technické infrastruktury, formou věcného břemene, se získáním určitého
podnikatelského oprávnění. Věcné břemeno in rem nelze v těchto případech zřídit
z důvodu neexistence panující nemovitosti.14
Tato úprava není příliš vhodná, věcná břemena by mohla být v budoucnu podle
názoru J. Trunečka15 zřízena přímo ve prospěch síťové stavby, vymezené zákonem jako
soubor movitých a nemovitých věcí, a nikoli ve prospěch konkrétní osoby, tím by se
umožnilo zřizování věcných břemen in rem.
Problém nepřevoditelnosti oprávnění z věcného břemene in personam v případě,
že oprávněný zanikne nebo by chtěl převést své podnikání na jinou osobu, byl částečně
vyřešen novelou § 151p odst. 4 občanského zákoníku účinnou od 17. září 2006, která
umožnila převod věcných břemen zřízených v souvislosti s provozem podniku na jeho
nabyvatele. Uvedené platí pouze pro přechod nebo převod celého podniku nebo takové
jeho části, která může být provozována jako samostatný podnik. Pokud nebudou
naplněny podmínky § 151p odst. 4 občanského zákoníku, dojde k zániku věcného
břemene a stavba zůstane na pozemku bez právního důvodu.
Z výše uvedených důvodů by bylo do budoucna nejvhodnější výslovně upravit
přechod oprávnění pro všechny infrastrukturní sítě ve zvláštních zákonech, tak jako je
12

Viz § 151n odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
Viz § 151n odst. 2 tamtéž.
14
Lasák, J.: Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích – vzniká nový druh
věcných břemen? Právní rozhledy 24/2005, str. 912
15
Truneček, J.: Věcná břemena s veřejnoprávním prvkem, Leges, Praha 2010, str. 125.
13
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tomu např. v § 104 odst. 10 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.16
Další možností by bylo ustoupit od současné úpravy zřizování veřejných
infrastrukturních sítí formou věcných břemen a navrátit se k veřejnoprávním omezením
vlastnického práva, tak jako tomu bylo v minulých právních úpravách.
Věcná břemena lze rozlišovat úplatná a bezúplatná, sjednaná na dobu určitou
nebo neurčitou a podle povinnosti vlastníka zatížené věci, který může mít povinnost
něco konat „facere“, něčeho se zdržet „ommitere“ nebo povinnost něco strpět „pati“.
Povinnost konat spočívá v povinnosti poskytovat oprávněnému určité plnění,
např. oklešťovat stromoví. Ve druhém uvedeném případě je vlastník zatížené věci
povinen zdržet se určitého chování, které by mu jinak z titulu vlastnického práva
příslušelo, např. zdržet se výstavby, která by mohla ohrozit energetická zařízení.
Poslední případ spočívá v povinnosti strpět, že oprávněná osoba aktivně užívá zatíženou
věc (např. vstup provozovatele sítě na cizí pozemek).
Povaha práv k cizím nemovitostem ve prospěch provozovatelů síťové
infrastruktury je předmětem akademické debaty. Platný energetický zákon rozlišuje
oprávnění, která výslovně nazývá věcnými břemeny a ostatní oprávnění která tak
nenazývá.
2.3. Shrnutí
Práva k cizím nemovitostem v energetických odvětvích jsou upravena zejména
v platném energetickém zákoně zčásti jako věcná břemena (pokud jde o oprávnění
zřizovat energetické sítě) a zčásti jako veřejnoprávní omezení vlastnického práva.
V občanském zákoníku jsou upravena jako věcná břemena a v čl. 11 odst. 4 Listiny jsou
upravena ve vztahu k ochraně vlastnického práva.
Věcná práva k věci cizí umožňují oprávněnému přesně vymezené působení na
věc, která není v jeho vlastnictví. Účelem věcných břemen in personam, která se zřizují
ze účelem zřízení a provozování sítí energetické infrastruktury na základě energetického
zákona, je poskytnutí prospěchu určité osobě. Tato věcná břemena však zanikají
v případě, že oprávněný zanikne nebo převede svůj podnik a nesplní podmínky § 151p
odst. 4 občanského zákoníku. Z tohoto důvodu by bylo dle mého názoru vhodné upravit
16

Viz § 104 odst. 10 zákona č. 127/2005 Sb. „Oprávnění z věcných břemen vzniklých
podle tohoto zákona, či podle předchozích právních úprav přecházejí na právní nástupce
podnikatelů, zajišťujících veřejnou komunikační síť.“
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automatický přechod věcného břemene na právního nástupce v případě zániku nebo
převodu podniku oprávněného přímo v energetickém zákoně.
Nárok na náhradu za omezení vlastnického práva vzniká pouze při splnění
určitých podmínek. Omezení musí být učiněno na základě zákona a ve veřejném zájmu,
kritérii pro poskytnutí náhrady je dále rozsah omezení a délka jeho trvání. Nárok na
náhradu za omezení, která spadají pod čl. 11 odst. 4 Listiny, vzniká podle Ústavního
soudu přímo na základě Listiny a nemusí být konkretizován zvláštním zákonem.
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3.

Vývoj právní úpravy do roku 1989
3.1. Věcná břemena v občanském zákoníku
Počátky obecné úpravy práv k cizím nemovitostem nalezneme v Obecném

zákoníku občanském č. 946/1811 ř. z. (dále jen „obecný zákoník občanský“), který
rozlišoval služebnosti a reálná břemena. Do právního řádu Československé republiky
byl převzat tzv. recepčním zákonem.17 Stejným způsobem byl převzat i tzv. Knihovní
zákon, tedy zákon č. 95/1871 Sb., (dále jen „knihovní zákon“).
Knihovním zákonem byly konstituovány pozemkové knihy, které spolu se
zemskými deskami a horními a železničními knihami tvořily soubor veřejných knih, do
kterých byly zapisovány veškeré právní vztahy k nemovitostem.18 Zápisu do
pozemkových knih podléhala i reálná břemena a služebnosti. Zápis do pozemkové
knihy byl konstitutivní, to znamená, že věcné právo pro určitý subjekt vzniklo až
zápisem. Právní předpisy týkající se právních vztahů k nemovitostem vycházely ze
zásady, že nemovitostmi jsou zejména pozemky a jejich součástí je vše, co je s jejich
povrchem pevně spojeno.
Služebnosti pozemkové, spojené s držbou pozemku, se dělily podle svého obsahu
na pozitivní, jež umožňovaly oprávněnému využívání cizího pozemku a byly spojené
s povinností vlastníka služebného pozemku takové využívání strpět a negativní, které
zakazovaly vlastníkovi určité nakládání s nemovitostí. V oblasti energetiky se nejčastěji
uplatňovaly pozemkové služebnosti pozitivní.
Služebnosti osobní byly zřizovány ve prospěch určité osoby, stejně jako
služebnosti pozemkové mohly být pozitivní nebo negativní. Dělily se na právo užívání,
právo požívání a služebnost bytu. Nikdo nemohl mít služebnost ke své vlastní věci
a každý musel vykonávat právo služebnosti ohleduplně.19 Se služebnostmi zřízenými
v době platnosti Obecného zákoníku občanského se setkáváme i v současnosti.20
Na rozdíl od služebností se reálná břemena, jejichž obsahem bylo pozitivní

17

Viz zákon č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu československého.
Kliment, V.: Věcná práva a katastr nemovitostí, Zeměměřičství a katastr 1999.
[online]. [cit. 13. listopadu 2012]. Dostupné z:
http://www.vugtk.cz/odis/sborniky/cd/cd_zak/kliment98/kap3.htm.
19
Bradáč, A. a kol.: Věcná břemena od A do Z, Linde, Praha 2002, str. 20.
20
Truneček, J.: Věcná břemena s veřejnoprávním prvkem, Leges, Praha 2010, str. 16.
18
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opakované chování vlastníka služebné nemovitosti „facere“, v oblasti energetiky
nepoužívala.
Věcná břemena se v českém právu objevila poprvé ve středním občanském
zákoníku,21 který spojil dřívější služebnosti (povinnost něco trpět a něčeho se zdržet)
a reálná břemena (povinnost něco konat) do jednoho institutu. Důvodem byly změny
související s komunistickým převratem a pokles významu těchto institutů. Podle
důvodové zprávy mělo vzhledem ke kolektivismu časem dojít k jejich úplnému
vymizení. Věcná břemena byla charakterizována v § 166 středního občanského
zákoníku jako „omezení vlastníka věci ve prospěch někoho jiného a to tak, že vlastník
je povinen buď něco trpět, nebo se něčeho zdržet anebo něco činit.“
Střední občanský zákoník v ustanovení § 25 zrušil zásadu superficies solo cedit,
když prohlásil, že stavby nejsou součástí pozemku a určil, že pozemky a stavby jsou
věci nemovité a že vlastníkem stavby může být osoba rozdílná od vlastníka pozemku.
Pro účinnost převodu vlastnického práva k nemovitostem stejně jako ke zřízení
věcného břemene, již nebyl třeba vklad (intabulace) do pozemkové knihy. Právní
vztahy k nemovitostem se sice do roku 1964 zapisovaly do pozemkových knih, avšak
tyto zápisy již neměly konstitutivní povahu.
Podle platného občanského zákoníku, účinného od 1. dubna 1964, mohla věcná
břemena vznikat pouze ze zákona. Žádný zákon, který by tuto oblast upravil, však
v soukromoprávní sféře po dobu devatenácti let nebyl přijat. Náhradním řešením v praxi
bylo uzavírání nepojmenovaných smluv, které odpovídaly obsahem věcným břemenům,
avšak účinky měly obligační, to znamená, že byly účinné pouze inter partes
a nepřecházely na právní nástupce smluvních stran. S takovýmto řešením se v oblasti
energetiky můžeme setkat i v dnešní době z daňových a evidenčních důvodů, neboť
právo odpovídající věcnému břemeni z takovéto smlouvy není předmětem daně
z převodu nemovitostí a účastníci nemusí vymezit rozsah užívacího práva, což je
vyžadováno pro zápis věcného břemene do katastru nemovitostí. V takové smlouvě
může povinný zavázat v podobném rozsahu i další nabyvatele nemovitosti.22 Je nutno
dodat, že motivací vlastníka pro uzavření této smlouvy není omezení jeho vlastnického
práva a znehodnocení pozemku, ale naopak zřízení sítě ve prospěch vlastníka stavby
nebo připojení jeho stavby k síti přes dotčený pozemek.
21
22

Viz zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník (dále jen „střední občanský zákoník“).
Truneček, J.: Věcná břemena s veřejnoprávním prvkem, Leges, Praha 2010, str. 25.
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Vývoj ukázal, že společnost se bez věcných břemen neobejde, a tak novela
občanského zákoníku zákonem č. 131/1982 Sb., s účinností od 1. dubna 1983, umožnila
zřizovat věcná břemena ze zákona, písemnou smlouvou, závětí, rozhodnutím
oprávněného orgánu nebo vydržením, stejně jako tomu bylo do roku 1964.
Nová evidence nemovitostí byla založena na základě zákona č. 22/1964 Sb.,
o evidenci nemovitostí. Zápisy do ní stále neměly konstitutivní povahu. Smluvní věcná
práva k nemovitostem v osobním vlastnictví vznikala až do roku 1992 registrací státním
notářstvím dle notářského řádu.23 Tato registrace byla následně nahrazena řízením
o povolení vkladu do katastru nemovitostí.
3.2. Práva k cizím nemovitostem v elektroenergetice
Výroba, distribuce a prodej elektřiny byla od 90. let 19. století zajišťována
lokálními dodavateli, kteří působili na území několika měst a nebyli mezi sebou
propojeni. Dodávky elektřiny nebyly spolehlivé a také nebylo možné vyrábět ve větším
množství elektrické spotřebiče z důvodu potřebných modifikací pro lokální sítě.24 Na
počátku existence rozvodných sítí se právní úprava služebností ve prospěch
provozovatelů sítí řídila ustanoveními Obecného zákoníku občanského a knihovním
zákonem, na jehož základě byly služebnosti evidovány v pozemkových knihách.
Důležitým mezníkem v rozvoji elektroenergetiky na našem území bylo přijetí
zákona č. 438/1919 Sb., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrizace (dále jen
„elektrizační zákon 1919“), který upravil finanční a právní výhody poskytované
elektrickým podnikům pokud byly ministerstvem veřejných prací prohlášeny za
všeužitečné. K prohlášení podniku všeužitečným došlo výměrem ministerstva veřejných
prací, v němž byla vymezena práva a povinnosti ve veřejném zájmu. Prohlášení
nahrazovalo koncesi k živnostenskému provozování výroby a rozvodu elektřiny.
Obsah užívacích práv stanovil přímo zákon: „právo zřizovat a udržovat elektrická
vedení s příslušenstvím, zřizovat a udržovat spojovací a transformační stanice, a právo
odstraňovat překážející stromoví.“25 Před uvedením díla do provozu měl provést
okleštění vlastník nemovitosti. Za provozu prováděl okleštění elektrický podnik po
dohodě s vlastníkem nemovitosti a na svůj náklad.
23
24
25

Viz zákon č. 95/1963 Sb., notářský řád.
Truneček, J.: Věcná břemena s veřejnoprávním prvkem, Leges, Praha 2010, str. 17.
Viz § 8 zákona č. 438/1919 Sb., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace.
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Užívací práva byla vyloučena z aplikace ustanovení obecného zákoníku
občanského o promlčení a vydržení. Dále bylo výslovně deklarováno, že užívací práva
přechází na právního nástupce všeužitečného elektrického podniku.26
Pokud práva vlastníka nemovitosti měla být z důležitých technických důvodů
omezena ve větším rozsahu nebo pokud by zřízení vedení na jiném místě vyžadovalo
větších nákladů, mohla být služebnost pro účely elektrifikace zřízena k pozemku
soukromého vlastníka dohodou, podle § 497 obecného zákoníku občanského, za
přiměřenou náhradu. Teprve nedošlo-li k dohodě, bylo možné zřídit služebnost
vyvlastněním.27
Již tímto zákonem byl položen základ pozdějšího teoretického sporu o tom, zda
jsou zákonem uvedená oprávnění zákonnými služebnostmi nebo veřejnoprávními
omezeními sui generis.28
Elektrizační zákon 1919 tedy rozlišoval užívací práva a služebnosti zřízené
vyvlastněním. Hlavní rozdíl mezi těmito instituty byl v tom, že služebnosti
představovaly větší zásah do vlastnického práva a vázly na nemovitosti jako věcné
právo účinné vůči dalšímu nabyvateli zatížené nemovitosti. Správní akt, kterým se
povolovala užívací práva, byl povahy deklaratorní, přičemž povolení nemohlo být
odepřeno, jestliže byly splněny zákonné podmínky. Naproti tomu správní akt, kterým se
povolovalo vyvlastnění, byl povahy konstitutivní. Proti rozhodnutí o vyvlastnění mohl
vlastník dotčené nemovitosti uplatňovat námitky, kdežto proti zřízení užívacích práv
tuto možnost neměl, protože užívání pozemku při stavbě a provozu elektrického
zařízení nesmělo překážet vlastníkovi pozemku v jeho právu na pozemku hospodařit
nebo s ním nakládat. Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu29 by se „vlastník
pozemku, mohl zřízení užívacích práv brániti námitkou, že následkem, výkonu těchto
práv mu bude znemožněno na pozemku hospodařiti nebo jím nakládati. Pokud by právo
užívací bylo té povahy, že by vskutku takto vlastníka omezovalo, nezbývalo by arci
projektantu nic jiného, než zažádati o zřízení služebnosti v cestě vyvlastnění podle § 12
elektr. zák. Musilo by však jíti o skutečné znemožnění, neboť za menší újmy, s nimiž
zákon počítá, poskytuje se vlastníku podle § 14 citovaného zákona náhrada.“

26
27
28
29

Viz § 12 zákona č. 438/1919 Sb., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace.
Viz § 13 tamtéž.
Truneček, J.: Věcná břemena s veřejnoprávním prvkem, Leges, Praha 2010, str. 18.
Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. června 1935, sp. zn. 17036/35.

12

Pokud nakládání s pozemkem, ke kterému byla zřízena užívací práva, vyžadovalo
odstranění nebo změnu elektrického zařízení, nebo mohlo být elektrické zařízení
poškozeno, vlastník nemovitosti měl povinnost na to upozornit nejméně čtyři týdny
před započetím prací provozovatele sítě, jinak měl povinnost k náhradě škody, která by
tím vznikla. Provozovatel sítě měl povinnost provést potřebné změny v trase vedení na
svůj náklad.
Užívací práva vznikala na základě rozhodnutí správního orgánu nebo jejich
nabytím od právního předchůdce. Správní orgán zároveň ve svém rozhodnutí vymezil
povinnosti, např. povinnost zásobovat elektřinou na určitém území každého, kdo o to
požádá, neprokáže-li se, že by připojení bylo nerentabilní, sloužit soustavné elektrizaci
v uvedeném území, udržovat elektrická díla ve stavu hospodářsky účelném a schopném
řádného provozu a provádět potřebné opravy.30 Užívací práva byla účinná proti
každému dalšímu držiteli nemovitosti.
Na území dnešní České republiky vzniklo dvacet všeužitečných elektrárenských
společností.31 Jednalo se hlavně o elektrické podniky náležející státu, územní
samosprávě nebo výdělkovému a hospodářskému družstvu. Jiné podniky mohly být
přeměněny na všeužitečné, pokud dodávaly většinu vyrobeného proudu pro všeobecnou
potřebu a pokud s přihlédnutím k jejich rozsahu, strategické poloze a veřejnému zájmu
byly považovány za nevyhnutelně potřebné pro soustavnou elektrizaci. To znamená, že
ne všichni vlastníci a provozovatelé síťové infrastruktury měli postavení všeužitečného
podniku.
Všeužitečný podnik byl před podáním žádosti o schválení elektrického díla
povinen jednat se všemi vlastníky nebo uživateli nemovitostí o užívání nemovitosti pro
elektrické dílo nebo o zřízení služebnosti. Jak už bylo výše zmíněno, vyvlastňovací
řízení nebylo pravidlem, ale docházelo k němu pouze v případě, že se strany nedohodly
nebo v případě že daná nemovitost byla ve spoluvlastnictví většího počtu osob.

30

Rozvoj elektrizační soustavy na území hl. města Prahy v letech 1918 – 1945. [online].
[cit. 15. října 2012]. Dostupné z:
http://www.pre.cz/pre/nase-spolecnost/vice-o-pre/historie/kapitola-2-rozvojelektrizacni-soustavy-v-letech-1918-1945-.html
31
Historie českého elektrárenství a vznik ČEZ, a. s. [online]. [cit. 15. října 2012].
Dostupné z: http://www.cez.cz/cs/vyzkum-a-vzdelavani/pro-zajemce-oinformace/historie-a-soucasnost/historie-ceskeho-elektrarenstvi.html
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Zákon o zápisu elektrických vedení všeužitečných elektrických do pozemkových
knih32 změnil od 13. července 1922 způsob evidence energetických staveb tím, že
nařizoval zapsat všechny energetické stavby, které byly připsané určitému
všeužitečnému podniku do jedné knihovní vložky. Přestože samotná užívací práva
předmětem zápisu do pozemkových knih nebyla, bylo možné zjistit a prokázat jejich
existenci z evidence energetických staveb.
Následující zákon č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny, (dále
jen „elektrizační zákon 1957“) byl přijat v období centrálně plánované ekonomiky.
Z tohoto důvodu se zaměřil především na technické otázky a ještě více omezil vlastníky
zatížených nemovitostí, opustil užívací práva a nahradil jej věcnými břemeny a zavedl
nový institut ochranných pásem.
Věcná břemena, která měla veřejnoprávní charakter, vznikala ze zákona z důvodu
veřejného zájmu okamžikem právní moci povolení ke stavbě vedení. Další způsob
vzniku oprávnění upravil § 34 odst. 1 tak, že „dnem počátku účinnosti elektrizačního
zákona 1957 vznikala oprávnění a povinnosti podle tohoto zákona i ve prospěch vedení
ve správě energetických podniků, zřízených přede dnem účinnosti tohoto zákona.“
Oprávnění k cizím nemovitostem mohl vykonávat také energetický podnik,
který vedení získal do správy. Podle § 3 odst. 1 vládního nařízení č. 80/1957 Sb.,
kterým se prováděl elektrizační zákon 1957 platilo, že zřídil-li elektrickou přípojku
nebo zařízení pro veřejný rozvod elektřiny po dni počátku účinnosti elektrizačního
zákona 1957 někdo jiný než energetický podnik, byl povinen po vydání povolení
k užívání, odevzdat jej energetickému podniku, na jehož zařízení pro veřejný rozvod
elektřiny se dílo připojovalo. Organizace státního socialistického sektoru měly
povinnost převést taková energetická díla bezúplatně do správy energetických podniků
podle předpisů o správě národního majetku.
Pokud k účelům stanoveným elektrizačním zákonem 1957 nepostačovala
oprávnění v podobě tzv. zákonných věcných břemen, mohlo dojít k vyvlastnění pod
podmínkou, že nedošlo k dohodě.
Výše uvedený pojem „vedení“ byl legislativní zkratkou pro elektrická vedení,
jejichž délka nebyla ničím omezena a trafostanice do rozlohy 30 m2 s příslušenstvím.
Účel elektrizačního zákona 1957 byl upraven velmi široce: „Rozvoj výroby
32

Viz zákon č. 187/1922 Sb., o zápisu elektrických vedení všeužitečných elektrických do
pozemkových knih.
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a rozvodu elektřiny a jejího užívání je jedním ze základních předpokladů k dosažení
vyšší technické úrovně výroby a tím i rozvoje celého národního hospodářství a růstu
hmotné a kulturní úrovně obyvatelstva. Plánovitý rozvoj národního hospodářství
vyžaduje zabezpečení stálého dostatečného předstihu rozvoje energetické základny před
rozvojem ostatních odvětví národního hospodářství. K dosažení těchto cílů
a k zajištění dostatku energie, zejména elektrické, pro uspokojení potřeb národního
hospodářství je třeba urychlit výstavbu energetických děl, hospodárně jich využívat
a pečovat o plynulou a kvalitní dodávku elektřiny a o její hospodárnou spotřebu.“33
Obsahem oprávnění explicitně označených jako věcná břemena bylo právo stavět
a provozovat na cizích nemovitostech vedení, zřizovat na nemovitostech podpěrné
body, přepnout je vodiči a umisťovat v nich vedení, právo vstupovat a vjíždět při
stavbě, provozování, opravách, změnách nebo odstraňování vedení na vedením přímo
dotčené cizí nemovitosti a na nemovitosti příjezdné a průjezdné.
Energetické podniky měly také oprávnění odstraňovat a oklešťovat stromoví
překážející vedení. Před výstavbou vedení byli vlastníci pozemku povinni oklestit
a odstranit stromoví, v rozsahu a ve lhůtě uvedené v povolení ke stavbě, na náklad
energetického podniku. Za provozu vedení oklešťoval stromoví na svůj náklad
v rozsahu nezbytně nutném pro plynulý a bezpečný provoz vedení energetický podnik,
pokud nedošlo s vlastníkem nebo uživatelem pozemku k jiné dohodě. Kácet
a odstraňovat stromoví, které mohlo ohrožovat vedení, byli za provozu povinni vlastníci
a uživatelé pozemků na žádost energetického podniku a na jeho náklad, a to v přiměřené
lhůtě jím určené.
V případě, že by se věcné břemeno ocitlo vlivem změny okolností v hrubém
nepoměru k výhodě energetického podniku, bylo možné požadovat změnu nebo
přeložení vedení u výkonného orgánu krajského národního výboru, pokud nedošlo
k dohodě.
Věcná břemena zanikala zrušením vedení, nikoli zrušením pravomocného
stavebního povolení. Právo odpovídající věcnému břemenu se nepromlčovalo
a nedalo se vydržet. Nezapisovalo se do pozemkových knih, a proto se na listech
vlastnictví v katastru nemovitostí v současnosti neobjevuje.
Za výkon výše uvedených oprávnění energetické podniky nebyly povinny
33

Viz § 1 zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny.
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poskytovat náhradu. Pokud byla zatížená nemovitost v jiném než státním vlastnictví
a byl-li vlastník nebo uživatel nemovitosti podstatně omezen v jejím užívání, mohl
požádat o jednorázovou náhradu v prekluzivní lhůtě tří měsíců ode dne, kdy bylo dílo
uvedeno do trvalého provozu.34
Právní úprava náhrady škody způsobené na nemovitosti nebo jejím příslušenství
při stavbě, provozu, opravách, změně nebo odstraňování vedení byla obsažena
v elektrizačním zákoně 1957 jako úprava speciální vůči občanskému zákoníku.
O nároku na náhradu škody rozhodoval, nedošlo-li k dohodě, výkonný orgán okresního
národního výboru, nedošlo-li k dohodě. Nárok musel být uplatněn v rámci třicetidenní
subjektivní nebo šestiměsíční objektivní lhůty.35
Přestože měl elektrizační zákon 1957 sloužit jako vzor pro právní úpravu
ostatních síťových odvětví, upravovaly jednotlivé předpisy otázku práv k cizím
nemovitostem různým způsobem.
3.3. Práva k cizím nemovitostem v plynárenství
Výroba a rozvod plynu jsou nejstarším energetickým oborem. První zákon, který
se zabýval plynárenstvím na našem území, byl přijat roku 1875. Jeho součástí byla
pravidla týkající se kladení plynovodů a zřizování osvětloven, která zastoupila roli
technických norem. Tato pravidla byla označována jako „První plynový regulativ“.
Nařízením ministra průmyslu a obchodu č. 176/1906 Sb. byl vydán „Druhý plynárenský
regulativ“, který je dodnes platný, protože nebyl zrušen žádným právním aktem.36
Úprava obsažená v zákoně č. 177/1934 Sb., o plynárenských podnicích
požívajících výhod, byla obdobná jako v elektrizačním zákoně 1919. Plynárenským
podnikem požívajících výhod mohlo Ministerstvo veřejných prací prohlásit podnik ve
vlastnictví státu nebo územní samosprávy, který měl povinnost dodávat svítiplyn
konečným odběratelům. Zákon vylučoval zápis užívacích práv do evidence nemovitostí
a použití ustanovení občanského zákoníku o vydržení a promlčení.
Následující zákon č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (dále
jen „plynárenský zákon“) s účinností od 1. ledna 1961 opustil do té doby používaný
pojem užívací práva a zpětně zřídil oprávnění k cizím nemovitostem formou věcných
34

Viz § 22 odst. 2 zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny.
Viz § 28 zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny.
36
Boušová I., Černý L., Neužil J., Komentovaný zákon 222/1994 Sb., COPZ, Praha 1995,
str. 93.
35
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břemen vznikajících ze zákona i pro plynovodní sítě postavené před tímto datem.
Oprávnění k cizím nemovitostem byla v § 22 upravena formou věcných břemen
následnovně: právo zřizovat a provozovat plynovodní sítě, zřizovat a provozovat
podzemní zásobníky, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky z důvodu zřizování,
oprav a změn plynovodní sítě, právo provádět na cizích nezastavěných pozemcích
průzkum a zkušební vrty a oprávnění kácet stromoví, pokud by ohrožovalo vedení. Při
výkonu těchto oprávnění měly plynárenské podniky co nejvíce šetřit práv vlastníků
nemovitostí a po skončení stavby nebo průzkumu dané místo rekultivovat. Oproti
elektrizačnímu zákonu 1957 zde byla navíc upravena notifikační povinnost, tedy
povinnost oznámit místnímu národnímu výboru místo a čas plánovaných prací. Místní
národní výbor měl následně uvědomit vlastníky dotčených pozemků.
Pokud plynárenský zákon některé právní otázky neupravoval, např. náhradu za
omezení vlastnického práva, platila pro ně subsidiárně úprava v elektrizačním zákoně
1957.37 Pokud nebyly upraveny ani v jednom z těchto zákonů, posuzovaly se podle
občanského zákoníku.
3.4. Práva k cizím nemovitostem v teplárenství
Zákon č. 89/1987 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla (dále jen “tepelný
zákon“) nahradil dřívější úpravu § 38 elektrizačního zákona 1957 ve spojení s § 18
vládního nařízení č. 80/1957 Sb., dle které se ustanovení elektrizačního zákona 1957
o oprávněních k cizím nemovitostem vztahovala přiměřeně také na zařízení pro rozvod
tepla.
Tepelný zákon upravil veřejnoprávní oprávnění formou věcných břemen ze
zákona ve prospěch provozovatelů síťové infrastruktury pro rozvod tepla obdobně jako
elektrizační zákon 1957. Jednalo se zejména o právo zřizovat a provozovat zařízení pro
rozvod tepla, vstupovat a vjíždět na dotčené nemovitosti v souvislosti se zřízením,
opravou a údržbou a právo odstraňovat stromoví překážející zařízením pro rozvod tepla
v nezbytném rozsahu. Stejně tak ustanovení o náhradě za podstatné omezení
vlastnického práva a náhradě škody byla v tepelném zákoně obdobná jako
v elektrizačním zákoně 1957.

37

Viz § 22 odst. 5 zákona č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů.
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3.5. Shrnutí
Obecná úprava práv k cizím nemovitostem je obsažena v občanském zákoníku.
V minulosti došlo v této oblasti k poměrně radikálním změnám. Obecný zákoník
občanský, účinný na našem území od roku 1812 do roku 1950, rozlišoval služebnosti
a reálná břemena, k jejichž vzniku byl třeba zápis do pozemkových knih.
Komunistickému režimu však nevyhovovala výše uvedená koncepce a proto střední
občanský zákoník nahradil služebnosti a reálná břemena věcnými břemeny a zrušil
konstitutivnost jejich zápisu do pozemkových knih. Občanský zákoník č. 40/1964 Sb.,
ve své původní podobě umožňoval vznik věcných břemen pouze ze zákona. Větší
pozornosti se věcným břemenům dostalo až roku 1983 na základě novely občanského
zákoníku.
Pokud jde o vývoj právní úpravy oprávnění k cizím nemovitostem v energetice ve
zvláštních zákonech, byly v minulosti vztahy mezi provozovateli sítí a vlastníky
nemovitostí řešeny zejména formou veřejnoprávních omezení vlastnického práva
vznikajících ex lege ve prospěch provozovatelů síťové infrastruktury.
V prvorepublikové právní úpravě byla práva k cizím nemovitostem upravena
formou užívacích práv, která náležela vybraným subjektům veřejného práva
poskytujících veřejné služby. Tato práva nebyla předmětem zápisu v pozemkových
knihách a nepoužila se na ně ustanovení o promlčení a vydržení. Pokud to vyžadovaly
důležité technické důvody nebo byly-li náklady na zřízení vedení na jiném místě
nepoměrně vysoké, bylo možné zřídit za náhradu služebnost na základě rozhodnutí
o vyvlastnění.
V následující právní úpravě účinné do 30. prosince 1994 vznikala práva k cizím
nemovitostem ze zákona formou věcných břemen. Oprávnění zřizovat a provozovat
zařízení veřejné technické infrastruktury vznikalo přímo na základě povolení ke stavbě,
souhlasu vlastníka nemovitosti tedy nebylo třeba. Náhrada se poskytovala pouze tehdy,
pokud nemovitost nebyla ve státním socialistickém vlastnictví a vlastník byl podstatně
omezen v jejím užívání. Tato práva nebyla předmětem zápisu v pozemkových knihách
a nepoužila se na ně ustanovení o promlčení a vydržení.
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4.

Vývoj právní úpravy po roce 1989
4.1. Věcná břemena podle platného občanského zákoníku
4.1.1. Vznik
Tzv. velkou novelou občanského zákoníku38 byla s účinností od 1. ledna 1992

úprava věcných břemen přesunuta do pouhých třech paragrafů (§ 151n-151r) což je
příliš stručné a nevyhovující.
Občanský zákoník upravuje enumerativní výčet způsobů vzniku věcných břemen.
Dle § 151o občanského zákoníku věcná břemena vznikají písemnou smlouvou, na
základě závěti ve spojení s výsledky řízení o dědictví, schválenou dohodou dědiců,
rozhodnutím příslušného orgánu nebo ze zákona. Právo odpovídající věcnému břemenu
lze nabýt také výkonem práva (vydržením).
Ke zřízení věcného břemene smlouvou je vždy třeba shodného projevu vůle dvou
smluvních stran, přičemž pro tuto smlouvu platí obecná pravidla pro uzavírání smluv.
Jedná

se

o

nejčastější

způsob

vzniku

věcného

břemene.

K

nabytí práva

odpovídajícího věcnému břemeni je nezbytný vklad věcného břemene do katastru
nemovitostí, pokud se v katastru nemovitostí eviduje zatížená nemovitost.
Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (dále jen
„katastrální zákon“) v § 5 odst. 1 požaduje přesné vymezení dotčené nemovitosti
a

pokud

se

věcné

břemeno

vztahuje

pouze

k části

pozemku,

vyžaduje

připojení geometrického plánu, ve kterém je vymezeno k jaké části pozemku se věcné
břemeno vztahuje. V listině o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni musí být
označeny osoby oprávněné z osobního věcného břemene nebo panující nemovitost
v případě věcného břemene in rem. Věcná břemena u nemovitostí, které se neevidují
v katastru nemovitostí, vznikají okamžikem účinnosti smlouvy.
Věcná břemena lze zřídit na dobu určitou nebo neurčitou. Pokud o době není nic
ujednáno, platí, že jsou sjednána na dobu neurčitou. Věcná břemena není možné zřídit
ve prospěch konkrétně neurčené osoby nebo bez vztahu k určité věci. Pokud smlouva
o zřízení věcného břemene neobsahuje údaj o úplatnosti zřízení práva, platí, že věcné
břemeno bylo zřízeno bezúplatně. Občanský zákoník požadavek úplatného sjednání
38

Viz zákon č. 509/1991 Sb.
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věcného břemene neklade, ale počítá s tím, že nositel práva odpovídajícího věcnému
břemeni je povinen nést přiměřeně náklady na zachování a opravy jím užívané věci.39
Soud může věcné břemeno zřídit rozhodnutím z taxativních důvodů uvedených
v občanském zákoníku. Pokud jde o neoprávněnou stavbu, jejíž odstranění není účelné,
soud zřídí věcné břemeno, které je nezbytné k výkonu vlastnického práva ke stavbě, za
náhradu.40 Při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví rozdělením věci může soud zřídit
věcné břemeno in rem ve prospěch nově vzniklé nemovitosti.41 Věcné břemeno in rem
soud zřídí také z důvodu zřízení práva cesty k pozemku, ke kterému nelze zajistit
přístup jinak, než přes sousední pozemek.42
4.1.2. Povaha věcných břemen
Podle § 1 odst. 2 občanského zákoníku „občanský zákoník upravuje majetkové
vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem,
jakož i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy
neupravují jiné zákony.“ Z toho vyplývá, že věcná břemena podle § 151o odst. 1
občanského zákoníku mají občanskoprávní charakter. Vzniká tedy otázka, zda je třeba
rozlišovat věcná břemena, která vznikají ze zákona a mají soukromoprávní charakter
a věcná břemena vznikající ze zákona, která mají veřejnoprávní charakter. V každém
případě je zde určitý rozpor mezi ustanovením § 1 občanského zákoníku a povahou
věcných břemen vznikajících na základě energetického zákona. Tento rozpor vznikl dle
názoru J. Spáčila43 z důvodu převzetí daného ustanovení z dřívějšího občanského
zákona, který znal pouze vznik věcných břemen ze zákona a nedodržoval rozdíly mezi
instituty práva veřejného a soukromého. Došlo tedy k prolnutí veřejnoprávních
omezení a občanskoprávních věcných břemen z toho důvodu, že zákonodárce
nerespektoval rozdíly mezi nimi.
Nejvyšší soud44 v rozsudku ze dne 10. července 2002 ohledně věcných břemen
vznikajících na základě zákona o telekomunikacích dovodil, že nejde o klasický druh
věcných břemen dle občanského zákoníku, která mají soukromoprávní povahu, ale

39
40
41
42
43
44

Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. prosince 2000, sp. zn. 20 Cdo 1265/98.
Viz § 135c odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
Viz § 142 odst. 3 tamtéž.
Viz § 151o odst. 3 tamtéž.
Spáčil, J.: Věcná břemena podle občanského zákoníku, C. H. Beck, Praha 2006, str. 34.
Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. července 2002, sp. zn. 22 Cdo 1624/2000.
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o zákonné omezení vlastnického práva ve veřejném zájmu. To lze vyvodit z podstaty
těchto institutů a nikoli z jejich pojmenování. Pokud zákon užil pojem věcná břemena
a současně zdůraznil, že jde o oprávnění vykonávaná ve veřejném zájmu, nelze pouze
z použití uvedeného pojmu dovodit, že by mělo jít o soukromoprávní oprávnění.
Otázkou, jaký je vztah věcných břemen upravených ve zvláštních zákonech
a v občanském zákoně, se zabýval také Ústavní soud. Věcná břemena zřízená na
základě

zákona

mají

podle

Ústavního

soudu

specifický

režim,

upravený

veřejnoprávními předpisy, na jejichž základě byla zřízena. Jejich režim není totožný
s režimem smluvních věcných břemen, neboť se řídí speciální úpravou. Nejde však
o úpravu komplexní, která by vylučovala použití obecné úpravy občanského práva
o věcných břemenech. Pokud tedy tyto speciální předpisy nemají zvláštní úpravu, řídí se
jejich režim obecnou úpravou občanskoprávní.45
4.1.3. Zánik
V platném občanském zákoníku je zánik věcných břemen upraven v § 151p, tento
výčet však není úplný. V odstavci 1 je upraveno, že věcná břemena zanikají
rozhodnutím příslušného orgánu, ze zákona, anebo smlouvou, kterou je nutné zapsat
vkladem do katastru nemovitostí. Kromě toho může věcné břemeno zaniknout také
splynutím, uplynutím doby nebo splněním rozvazovací podmínky. Tyto způsoby zániku
odvozujeme analogicky ze způsobů zániku závazků upravených v osmé části
občanského

zákoníku.

Věcná

břemena

však

nemohou

zaniknout

například

jednostranným vzdáním se práva nebo výpovědí.
Vznikne-li změnou poměrů hrubý nepoměr mezi věcným břemenem a výhodou
oprávněného, může soud rozhodnout, že se věcné břemeno za přiměřenou náhradu
omezuje nebo zrušuje.46 Dle judikatury se změna poměrů týká objektivních okolností
i osobních poměrů účastníků a za určitých okolností může vzniknout i změnou
v chování účastníků. Vykonává-li oprávněný z věcného břemene právo v širším
rozsahu, než mu věcné břemeno umožňuje, může se oprávněný bránit zápůrčí žalobou
podle § 126 odst. 1 občanského zákoníku. Nejde však o změnu poměrů, která by měla
za následek možnost zrušení věcného břemene soudem. Náhrada nemusí být poskytnuta
v penězích, ale může jít o zabezpečení uspokojení potřeb oprávněného jiným způsobem,
45
46

Viz nález Ústavního soudu ze dne 25. ledna 2005, sp. zn. Pl.ÚS 25/04.
Viz § 151p odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

21

než je dosavadní výkon práva odpovídajícího věcnému břemeni.47
Návrh na zrušení věcného břemene v případě, že došlo ke změně vlastníka
zatížené nemovitosti po roce 1989 a původní vlastník, socialistická organizace, na
náhradu neměl nárok, řešil Nejvyšší soud48 následovně: „Změna v osobě vlastníka však
sama o sobě není kvalifikovanou změnou poměrů, z níž by bylo lze dovozovat závěry
o hrubém nepoměru mezi věcným břemenem a výhodou oprávněného. V době, kdy
bylo věcné břemeno zřízeno, nebyla skutečnost, že za jeho zřízení nebyla poskytnuta
úhrada, podle tehdy platného práva protiústavní, zejména když na základě tohoto
břemene vznikly práva a povinnosti (jak vyplývá z dovolání) mezi tehdejšími
socialistickými organizacemi. Skutečnost, že nynější úprava takový vznik již
nepřipouští, neznamená, že by vznikl hrubý nepoměr mezi věcným břemenem
a výhodou oprávněného, který by tu dříve nebyl.“
Věcné břemeno zanikne ze zákona, nastanou-li takové trvalé změny, že věc již
nemůže sloužit potřebám oprávněné osoby nebo prospěšnějšímu užívání její
nemovitosti. Přechodnou nemožností výkonu práva věcné břemeno nezaniká. 49
Smlouvou lze zrušit věcné břemeno vzniklé rozhodnutím oprávněného orgánu
i na základě smlouvy nebo vydržení. Je ovšem zřejmé, že takto nelze zrušit tzv. zákonná
věcná břemena, což potvrzuje názor o jejich veřejnoprávní povaze.50 Tato dohoda
podléhá vkladu do katastru nemovitostí.51
Věcné břemeno zanikne, stane-li se vlastníkem panujícího a služebného pozemku
jedna osoba, nebo pokud se oprávněný z věcného břemene stane vlastníkem
služebného pozemku.
4.1.4. Shrnutí
Občanský zákoník upravuje uzavřený výčet způsobů vzniku věcných břemen. Ke
vzniku věcného břemene k nemovitostem zapsaným v katastru nemovitostí je třeba jeho
zápis do katastru nemovitostí vkladem nebo záznamem. Pokud se věcné břemeno
vztahuje pouze k části pozemku, je třeba k návrhu na jeho zápis přiložit geometrický
plán. Věcná břemena nelze zřídit ve prospěch konkrétně neurčené osoby nebo bez
47

Švestka, J.: Občanský zákoník I, II díl, C. H. Beck, Praha 2008, str. 939.
Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. ledna 2001, sp. zn. 22 Cdo 1665/99.
49
Viz § 151p odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
50
Spáčil, J.: Věcná břemena podle občanského zákoníku, C. H. Beck, Praha 2006, str. 52.
51
Srov.: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. května 2005, sp. zn. 22 Cdo 2395/2004.
48
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vztahu k určité věci.
V případě věcných břemen podle platného energetického zákona vzniká určitý
nesoulad s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, podle kterého mají věcná
břemena občanskoprávní charakter. Nejvyšší soud došel k závěru, že se v případě
věcných břemen zřízených ve veřejném zájmu nejedná o klasický druh věcných břemen
podle občanského zákoníku. Ústavní soud doplnil, že pokud úprava věcných břemen ve
zvláštním zákoně není komplexní, je možné použít subsidiárně ustanovení občanského
zákoníku.
4.2. První společná úprava energetických odvětví
Cílem zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energických odvětvích a o Státní energetické inspekci (dále jen „energetický zákon
1994“) bylo především připravit podmínky pro privatizaci, tedy odbourání státního
monopolu v síťové energetické infrastruktuře, stanovit principy podnikání, např. otázka
ochrany životního prostředí, a promítnout principy evropské energetické legislativy,
zejména Evropské energetické charty za účelem naplnění podmínek pro vstup České
Republiky do Evropské unie.52
Energetickým zákonem 1994, účinným od 1. ledna 1995, poprvé došlo ke
sjednocení právní úpravy energetických odvětví, tedy elektroenergetiky, plynárenství
a teplárenství, do jednoho zákona, přičemž obecná část byla společná pro všechna tři
odvětví.
Soukromé subjekty nově získaly právo vykonávat podnikatelským způsobem
činnosti, které dosud mohly provádět pouze státní organizace. Z toho vyplývá, že
uvedený zákon obsahoval řadu zcela nových institutů. Podnikat v energetice bylo
možné na základě státní autorizace, nově byla upravena státní regulace odvětví,
kontrolní činnost Státní energetické inspekce a ukládání sankcí za porušení zákona.
Dále byla nově upravena bezpečnostní a ochranná pásma. Energetický zákon 1994
zavedl pojem „dodavatel“ jako legislativní zkratku pro držitele autorizace.
Energetický zákon 1994 neupravoval práva k cizím nemovitostem při výstavbě
nových vedení, z toho důvodu bylo třeba subsidiárně použít úpravu vzniku a zániku
věcných břemen v občanském zákoníku. Výstavba energetických sítí tak mohla
52

Boušová I., Černý L., Neužil J., Komentovaný zákon 222/1994 Sb., COPZ, Praha 1995,
str. 94.
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probíhat jen se souhlasem vlastníka dotčené nemovitosti.
Dále byla upravena některá veřejnoprávní oprávnění společně pro všechny
subjekty, které podnikaly na základě autorizace v oblasti výroby a rozvodu elektřiny,
plynu nebo tepla. Jednalo se o právo vstupu na cizí nemovitosti, právo odstraňovat
stromoví ohrožující bezpečnost a provoz rozvodných zařízení pokud tak po předchozím
upozornění neučinil sám vlastník a oprávnění zřizovat a provozovat vlastní
telekomunikační síť k řízení, měření, zabezpečování a automatizaci provozu
elektrizační, plynárenské a teplárenské soustavy.53
Provozovatelé síťové infrastruktury měli povinnost co nejvíce šetřit práv vlastníků
dotčených nemovitostí, povinnost vstup na jejich pozemky předem oznámit a následně
uvést pozemky do předchozího stavu.
Vznikla-li vlastníkovi nebo nájemci nemovitosti v důsledku výkonu výše
uvedených oprávnění majetková újma, nebo pokud byl omezen v obvyklém užívání
nemovitosti, měl právo požádat v prekluzivní šestiměsíční subjektivní lhůtě, nejpozději
však do jednoho roku od vzniku majetkové újmy nebo omezení užívání nemovitosti
o jednorázovou náhradu.54
Energetický zákon 1994 stanovil, že oprávnění k cizím nemovitostem vzniklá
podle dřívějších předpisů zůstávají nedotčena,55 ale již nestanovil, že se tato oprávnění
do katastru nemovitostí nemají zapisovat. Proto oprávnění, která vznikla podle
dřívějších právních předpisů, by se podle § 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech
vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem (dále jen „zákon o zápisech
vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem“) měla do katastru nemovitostí
dodatečně

zapsat

záznamem

na

základě

ohlášení

oprávněného

doloženého

geometrickým plánem.
Koncepce preferující soukromoprávní úpravu pokud jde o výstavbu nových sítí,
byla nahrazena novelou56 § 9 odst. 11, písm. a energetického zákona 1994, která
s účinností od 1. července 1998 nově upravila veřejnoprávní oprávnění provozovatele
distribuční soustavy, které vznikalo přímo ze zákona. Jednalo se o právo zřizovat
a provozovat na cizích nemovitostech liniová rozvodná zařízení, podpěrné body, právo
53

Viz § 9 odst. 11 písm. a) až d) zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o
výkonu státní správy v energických odvětvích a o Státní energetické inspekci.
54
Viz § 9 odst. 13 tamtéž.
55
Viz § 45 odst. 3 tamtéž.
56
Viz zákon č. 83/1998 Sb.
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přetínat tyto nemovitosti vodiči

(nadzemní vedení) a umisťovat v nich vedení

(podzemní vedení). Podmínkou bylo, aby umístění těchto zařízení bylo řešeno
v závazné části územně plánovací dokumentace.57 Jestliže územně plánovací
dokumentace nebyla schválena a vlastník dotčeného pozemku nebyl znám nebo určen
nebo pokud byl nedosažitelný nebo nečinný anebo nedošlo k dohodě s ním, bylo možné
vydat rozhodnutí o zřízení věcného břemene pro účely uvedené v § 9 odst. 11,
písm. a).58
Otázkou vydržení a promlčení práva k cizím nemovitostem se energetický zákon
1994 nezabýval, z toho důvodu nebyla vyloučena aplikace ustanovení občanského
zákoníku.
Důležitým znakem oprávnění k cizím nemovitostem v energetických odvětvích,
kterým se zabýval také Ústavní soud, je skutečnost, že vznik právních vztahů, jakož
i nároky z nich vzniklé před účinností nové úpravy, se řídí právní úpravou platnou
v době vzniku právního vztahu. Energetický zákon 1994 stanovil ve společných,
přechodných a závěrečných ustanoveních, že oprávnění k cizím nemovitostem, jakož
i omezení jejich užívání, která vznikla před účinností tohoto zákona, zůstávají
nedotčena.59 To znamená, že v rámci zachování právní jistoty zůstávají jednotlivá
ustanovení týkající se věcných břemen vzniklých dle elektrizačního zákona 1957,
plynárenského zákona a tepelného zákona, pro posouzení vzniku právního vztahu mezi
vlastníky nemovitostí a provozovateli sítí i nadále účinná. Práva a povinnosti z dříve
vzniklých věcných břemen však vyplývají ze současné zákonné úpravy. Platný
energetický zákon v § 98 odst. 4 obsahuje stejné pravidlo, tedy že oprávnění k cizím
nemovitostem, jakož i omezení jejich užívání, která vznikla před účinností tohoto
zákona, zůstávají nedotčena. Ústavní soud ve svém nálezu týkajícího se návrhu na
zrušení § 98 odst. 4 energetického zákona judikoval, že tato ustanovení jsou projevem
kontinuity práv k cizím nemovitostem a nejsou v rozporu s ústavním pořádkem.60 Tímto
rozhodnutím potvrdil existenci oprávnění k cizím nemovitostem vzniklých podle
předchozích zákonů.
57

Viz § 9 odst. 11 písm. a zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energických odvětvích a o Státní energetické inspekci ve znění zákona č.
83/1998 Sb.
58
Viz § 9 odst. 14 tamtéž.
59
Viz § 45 odst. 3 tamtéž.
60
Srov.: Nález Ústavního soudu ze dne 25. ledna 2005, sp. zn. Pl. ÚS 25/04.
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4.2.1. Shrnutí
Energetický zákon 1994 sjednotil právní úpravu energetických odvětví do
jednoho právního předpisu. Ve znění účinném do 30. června 1998 neumožňoval zřídit
sítě energetické infrastruktury jinak, než se souhlasem vlastníka nemovitosti dohodou
podle občanského zákoníku. Poté co byl energetický zákon 1994 novelizován, založil
veřejnoprávní oprávnění zřizovat a provozovat sítě energetické infrastruktury ze zákona
na základě stavebního povolení. Energetický zákon 1994 neupravoval otázku vydržení
a promlčení práv k cizím nemovitostem, proto se postupovalo dle ustanovení
občanského zákoníku. Vznikla-li vlastníkovi újma nebo byl-li omezen v obvyklém
užívání nemovitosti, příslušela mu jednorázová náhrada.
Na práva k cizím nemovitostem v energetických odvětvích se v současnosti
aplikuje sedm různých režimů. Důvodem je to, že vznik právních vztahů, jakož i nároky
z nich vzniklé před účinností nové úpravy, se řídí vždy právní úpravou platnou v době
vzniku právního vztahu.
Další změnou je privatizace síťových energetických odvětví, ke které postupně
došlo po roce 2001. To však neznamená, že v případě soukromých provozovatelů
síťové infrastruktury nedochází k omezení vlastníků nemovitostí ve veřejném zájmu.
Kritériem veřejné prospěšnosti totiž není otázka, kdo síť provozuje, ale skutečnost, že
veřejnost je oprávněna žádat aby služba byla poskytována tak dlouho, dokud trvá její
potřeba.61
4.3. Platný energetický zákon
4.3.1. Základní pojmy
Po pěti letech účinnosti energetického zákona 1994 byl vypracován vládní návrh
nového energetického zákona. Důvodem byla nutnost reagovat na požadavky směrnic
Evropské unie62 a Dohody k energetické chartě, dále potřeba zřídit Energetický
regulační úřad a zavést nové instituty jako je operátor trhu, provozovatel přenosové,
přepravní a distribuční soustavy, obchodník s elektřinou a plynem a další. Platný
energetický zákon upravuje podmínky pro otevírání trhu s elektřinou a plynem. Mezi
61

Štraus, J.: Věcná břemena a veřejnoprávní omezení, Právní rozhledy 6/2006, str. 224.
Viz směrnice 96/92/EC o společných pravidlech vnitřního trhu s elektřinou, směrnice
98/30/EC o společných pravidlech vnitřního trhu se zemním plynem.
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účastníky trhu s elektřinou patří: 63
− Výrobci elektřiny - fyzické nebo právnické osoby, které vyrábí elektřinu.
− Provozovatel přenosové sítě - zajišťuje přenos elektřiny na území ČR a propojení se
soustavami sousedních států. Ceny za služby přenosu elektřiny podléhají regulaci.
− Provozovatelé distribučních soustav - držitelé licence na distribuci elektřiny.
− Operátor trhu - nezávislá státní instituce, která zajišťuje koordinaci nabídky
a poptávky na trhu s elektrickou energií.
− Obchodníci s elektřinou - nakupují elektřinu za účelem dalšího prodeje.
− Zákazníci - fyzické nebo právnické osoby odebírající elektřinu odběrným
elektrickým zařízením, které je připojeno k přenosové nebo distribuční soustavě.
Přenosovou soustavu v České republice provozuje státní společnost ČEPS, a. s.
Síť tvoří vedení 400 kV, 220 kV, vybraná vedení 110 kV a třicet transformačních
stanic. Vysoká importní i exportní kapacita přenosové soustavy je nezbytná např. pro
zajištění odolnosti soustavy v případě rozsáhlých výpadků.64
Distribuční soustava zajišťuje rozvod elektrické energie z přenosové soustavy
jednotlivým koncovým uživatelům. Mezi nejvýznamnější provozovatele distribučních
soustav patří společnosti ČEZ Distribuce, a. s., E.ON Distribuce, a. s., PRE
distribuce, a. s.65 Distribuční i přenosová soustava musí mít dostatečnou kapacitu pro
nárůst spotřeby elektřiny v domácnostech i ve službách a z tohoto důvodu je třeba
provádět jejich obnovu a rozvoj. Oproti tomu je bezpečnost a spolehlivost dodávek
plynu závislá na dostatečně rozvinutém systému pro dopravu plynu a na kapacitě
zásobníků plynu, jejichž význam se zvyšuje v případě výpadku dodávek. Plynárenská
přepravní soustava je technicky vyspělá, výrazná je především její tranzitní funkce.66
V elektroenergetice zákon zavádí princip regulovaného přístupu třetích stran
k sítím, Third Party Access. Tento princip znamená, že každý kdo splňuje stanovené
technické podmínky, má právo na přístup k sítím pro realizaci dohodnutých obchodů
63

Viz § 22 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích.
64
Viz Přehled energetické terminologie, Euroenergie. [online]. [cit. 3. listopadu 2012].
Dostupné z: http://www.euroenergie.cz/cojeto.php
65
Tamtéž.
66
Aktualizace Státní energetické koncepce, 8. srpna 2012, str. 9. [online]. [cit. 5.
listopadu 2012]. Dostupné z: http://www.komora.cz/pomahame-vasemupodnikani/pripominkovani-legislativy-2/nove-materialy-k-pripominkam-1/novematerialy-k-pripominkam/178-12-aktualizace-statni-energeticke-koncepce-ceskerepubliky-t-8-8-2012.aspx
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s elektřinou. V oblasti plynárenství se uplatní sjednaný přístup k přepravní soustavě
a regulovaný přístup k distribučním soustavám.67
V teplárenství je situace odlišná vzhledem k absenci právní úpravy na úrovni
Evropské unie, různorodosti rozsahu tepelných sítí a praktické nemožnosti vzniku trhu
s tepelnou energií. Důvodem společné právní úpravy s ostatními síťovými odvětvími je
mimo jiné úzká provázanost s elektroenergetikou vzhledem k možnosti kombinované
výroby elektřiny a tepla.
4.3.2. Změna právní úpravy
Platný energetický zákon stejně jako energetický zákon 1994 se dělí na část
společnou pro všechna síťová energetická odvětví a část zvláštní. Práva k cizím
nemovitostem jsou upravena odděleně pro jednotlivá odvětví ve zvláštní části, ale jejich
úprava je velmi podobná.
1) období od nabytí účinnosti dne 1. ledna 2001 do 29. dubna 2004
Povaha oprávnění k cizím nemovitostem byla veřejnoprávní a to i přesto, že dikce
ustanovení § 24 odst. 4 „Jestliže není možné zřídit věcné břemeno smluvně, ...vydá
příslušný stavební úřad ...rozhodnutí o jeho zřízení”, sváděla k domněnce, že
zákonodárce preferuje smluvní princip.68
Podle názoru J. Handrlici69 uvedené ustanovení umožňovalo dvojí výklad. Podle
prvního docházelo ke vzniku oprávnění zřizovat sítě na cizích pozemcích přímo ze
zákona. Další výklad se přikláněl ke koncepci soukromoprávní tzn., že existovala
povinnost zřídit věcné břemeno smluvně podle občanského zákoníku. Právní praxe se
časem přiklonila k druhému výkladu.
2) období po 30. prosinci 2004
Z důvodu těchto nejasností byla přijata novela zákonem č. 670/2004 Sb., která
výslovně stanovila povinnost zřídit věcné břemeno smluvně s vlastníkem nemovitosti
„provozovatel ...soustavy je povinen zřídit věcné břemeno ...a to smluvně s vlastníkem
nemovitosti, v případě, že vlastník není znám nebo určen ...vydá příslušný

67

Viz důvodová zpráva k zákonu č. 458/2000 Sb.
Špiruda, A.: Užívání cizích nemovitostí podle energetického zákona, Plyn-magazín
9/2005, str. 9.
69
Handrlica, J.: Veřejnoprávní oprávnění provozovatelů sítí k cizím nemovitostem,
Správní právo 1/2007, str. 17.
68
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vyvlastňovací úřad ...rozhodnutí o zřízení věcného břemene“70 za účelem zřízení
a provozování zařízení distribuční soustavy, přetínání nemovitostí vodiči a umísťování
vedení v nich. Zřízení věcného břemene formou rozhodnutí o vyvlastnění je
prostředkem ultima ratio.
Energetický zákon upravuje také některá veřejnoprávní oprávnění, vznikající
přímo ze zákona a podmíněná územním rozhodnutím a stavebním povolením.
Oprávnění vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním
a provozováním přepravní, přenosové a distribuční soustavy a oprávnění odstraňovat
a oklešťovat stromoví.
Přestože by se mohlo zdát, že tato oprávnění naplňují znaky věcných břemen
vznikajících ze zákona, není tomu tak. Zatímco u věcných břemen musí být oprávněná
osoba nebo panující nemovitost konkrétně vymezena ve smlouvě nebo v rozhodnutí
o vyvlastnění, patří veřejnoprávní oprávnění vždy v zákoně druhově vymezeným
subjektům a není se tedy třeba obávat zániku oprávnění v případě změny nebo zániku
oprávněného subjektu.71 Tato oprávnění nemohou být promlčena podle § 109
občanského zákoníku a nezapisují se do katastru nemovitostí.72 Veřejnoprávní prvek je
dán existencí veřejného zájmu na budování sítí energetické infrastruktury a s tím
souvisejících omezení.73
Podle autorů učebnice občanského práva, J. Švestky a M. Knapové,74 jsou
věcnými břemeny i veřejnoprávní omezení vlastnického práva vznikající ze zákona
(např. umožnění vstupu na pozemky, umístění určitých zařízení, odstraňování porostů,
oklešťování stromoví), která nejsou jako věcná břemena výslovně označena. V této
souvislosti autoři poukazují na elektrizační zákon, plynárenský zákon a další zvláštní
zákony. Některé starší právní předpisy veřejnoprávní oprávnění za věcná břemena
výslovně označovala, ale zároveň stanovila, že se nezapisují do katastru nemovitostí.
V praxi energetických podniků a katastrálního úřadu se tato veřejnoprávní oprávnění za
70

Viz § 24 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích, ve znění zákona č. 670/2004 Sb.
71
Handrlica, J.: K některým aspektům stávající právní úpravy zřizování a provozu
veřejné technické infrastruktury na cizích nemovitostech, Právní rozhledy 18/2008, str.
676.
72
Handrlica, J.: Tak zvaná zákonná věcná břemena a věcná břemena podle občanského
zákoníku, Správní právo 8/2006, str. 459.
73
Viz § 3 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výko nu státní
správy v energetických odvětvích.
74
Viz Knappová, M., Švestka, J. a kol.: Občanské právo I. Aspi Publishing, Praha 2005,
str. 471.
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věcná břemena nepovažují.
Další spornou otázkou je poskytování náhrady za omezení vlastnického práva.
Náhrada za zřízení věcného břemene je obsažena ve smlouvě nebo ve vyvlastňovacím
rozhodnutí. Pokud jde o případnou náhradu za další, zákonem formulovaná
veřejnoprávní oprávnění, v praxi se za ně náhrada neposkytuje, ledaže slouží
k uspokojování soukromého zájmu třetí osoby z důvodu činnosti provozované za
účelem dosažení zisku. Takto například řešil Nejvyšší soud přístup do restauračního
zařízení.75
4.3.3. Vznik oprávnění k cizím nemovitostem
Smlouvou
Provozovatelé síťové infrastruktury pro rozvod energií a tepla a plynu mají
povinnost nejprve se pokusit uzavřít písemnou dohodu o zřízení věcného břemene za
jednorázovou náhradu. Velká část pozemků je však ve spoluvlastnictví více osob
a proto je náročné se dohodnout se všemi zejména na výši náhrady. V praxi dochází
nejčastěji k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
− Elektroenergetika
Provozovatelé přenosové a distribuční soustavy jsou povinni v souladu se
zvláštním právním předpisem zřídit věcné břemeno umožňující jim využití cizí
nemovitosti nebo její části pro účely zřízení a provozování zařízení přenosové soustavy,
přetnutí nemovitostí vodiči a umístění vedení v nich a to smluvně s vlastníkem
nemovitosti.76
− Plynárenství
Výrobci plynu, provozovatelé přepravní a distribuční soustavy a provozovatel
zásobníku plynu jsou povinni v souladu se zvláštním právním předpisem zřídit věcné
břemeno umožňující jim využití cizí nemovitosti, nebo její části, pro účely zřízení
a provozování těžebních plynovodů nebo výrobny plynu a to smluvně s vlastníkem

75

Kocourek, T.: Omezení vlastnického práva z důvodu ochrany životního prostředí,
Právní rozhledy 6/2010, str. 198.
76
Viz § 24 odst. 3, písm. e), § 25 odst. 3, písm. e) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích.
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nemovitosti.77
− Teplárenství
Provozovatelé rozvodného tepelného zařízení jsou povinni v souladu se zvláštním
právním předpisem zřídit věcné břemeno umožňující jim využití cizí nemovitosti, nebo
její části, pro účely zřízení a provozování rozvodných tepelných zařízení, stavby
podpěrných bodů a přetínání nemovitostí potrubními trasami smluvně s vlastníkem
nemovitosti.78
Rozhodnutím příslušného orgánu – vyvlastňovací řízení
Zřízení věcného břemene rozhodnutím příslušného orgánu ve veřejném zájmu
a na základě zákona je nuceným omezením vlastnického práva, na které se vztahuje čl.
11 odst. 4 Listiny.
Na prvním místě energetický zákon stanoví povinnost sjednat o věcném břemeni
smlouvu. Pokud však věcné břemeno nelze zřídit smluvně, protože vlastník nemovitosti
není znám nebo určen, je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo
k dohodě s ním, může věcné břemeno vzniknout rozhodnutím příslušného stavebního
úřadu (ve znění účinném do 29. prosince 2004). Z důvodu přijetí zákona č. 184/2006
Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (dále jen
„vyvlastňovací zákon“) byl pojem stavební úřad nahrazen pojmem vyvlastňovací úřad.
Vyvlastňovacím úřadem je obecní úřad obce s rozšířenou působností, Magistrát
hlavního města Prahy, a magistrát územně členěného statutárního města, v jehož
správním obvodu se nachází pozemek nebo stavba, jíž se vyvlastnění týká.79 Obecné
hmotněprávní podmínky, které stanoví vyvlastňovací zákon, a zvláštní podmínky
upravené ve zvláštních zákonech musí být splněny kumulativně.80
Dříve než vyvlastňovací úřad vydá rozhodnutí, je třeba doložit, že k dohodě
o zřízení věcného břemene opravdu nemohlo dojít a že se navrhovatel pokusil
s vlastníkem dotčené nemovitosti smlouvu uzavřít. Vlastník musí mít nejméně 60 dnů
na přijetí tohoto návrhu. Není možné, aby provozovatel síťové infrastruktury nejprve
77

Viz § 57 odst. 1 písm. h), § 58 odst. 1, písm. d), § 59 odst. 1, písm. e), § 60 odst. 1,
písm. b) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích.
78
Viz § 76 odst. 7 tamtéž.
79
Viz § 15 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k
pozemku nebo ke stavbě.
80
Handrlica, J.: Zřizování věcných břemen na základě rozhodnutí stavebního úřadu ve
vyvlastňovacím řízení, Správní právo 3/2007, str. 132.
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zařízení postavil a poté spoléhal na to, že vyvlastňovací úřad rozhodne o zřízení
věcného břemene.
Vyvlastňovací úřad rozhodne na návrh vyvlastnitele - provozovatele přenosové
nebo distribuční soustavy o zřízení věcného břemene za účelem využití nemovitosti
nebo její části pro zařízení a provoz zařízení přenosové nebo distribuční soustavy,
přetnutí nemovitosti vodiči nebo umístění vedení. Podobně je upraven vznik věcných
břemen na návrh osoby, která vyrábí nebo těží plyn, na návrh provozovatele distribuční
a přepravní soustavy pro plynárenské zařízení nebo provozovatele podzemního
zásobníku plynu.
Účastníky řízení jsou podle zákona o vyvlastnění vyvlastnitel, vyvlastňovaný,
zástavní věřitel a podzástavní věřitel, oprávněný z práva odpovídajícího věcnému
břemenu váznoucímu na pozemku nebo stavbě, jichž se vyvlastnění týká a nájemce
pozemku nebo stavby, jichž se vyvlastnění týká, nebo jejich částí s výjimkou nájemce
bytu.81 Je-li vlastník znám, je k řízení před vyvlastňovacím úřadem předvolán,
v některých případech je uzavřena dohoda na místě a řízení se zastaví. Pokud některý
účastník není znám, popřípadě u něho není znám jeho pobyt, anebo se mu nepodařilo
doručit na známou adresu v cizině, musí mu vyvlastňovací úřad ustanovit opatrovníka.
K žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení je vyvlastnitel povinen připojit
označení pozemku nebo stavby, práv třetích osob na nich váznoucích a doložit
skutečnosti nasvědčující tomu, že byly splněny podmínky pro vyvlastnění. Podmínkou
pro vyvlastnění podle vyvlastňovacího zákona je, že účel vyvlastnění je stanoven
zvláštním zákonem, je dán veřejný zájem na vyvlastnění, nebylo možné dosáhnout
účelu vyvlastnění dohodou, přestože byl vyvlastňovanému znám účel vyvlastnění
nejméně po dobu šesti měsíců, a jde-li o vyvlastnění pouze v nezbytném rozsahu
k dosažení účelu. Změny ve využití území nebo v prostorovém uspořádání území,
včetně umísťování staveb a jejich změn lze provést jen, jestliže je to v souladu s cíli
a úkoly územního plánování Dále je třeba připojit výpis z katastru nemovitostí a kopii
katastrální mapy a znalecký posudek potřebný ke stanovení výše náhrady vyhotovený
na žádost vyvlastňovaného nebo s jeho souhlasem na žádost vyvlastnitele.82
Dospěje-li vyvlastňovací úřad k závěru, že podmínky vyvlastnění byly splněny,
81

Viz § 17 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku
nebo ke stavbě.
82
Viz § 18 tamtéž.
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rozhodne o omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě zřízením věcného
břemene a vymezí jeho obsah. Určí výši náhrady a uloží vyvlastniteli, aby ji zaplatil ve
lhůtě nejdéle šedesát dnů od právní moci rozhodnutí. Dále určí v jaké lhůtě, ne však
delší než dva roky od právní moci rozhodnutí, a jakým způsobem je vyvlastnitel
povinen zahájit uskutečňování účelu vyvlastnění.83 Následně dojde k vyznačení
věcného břemene do katastru nemovitostí záznamem. Vyvlastněnou nemovitost je třeba
užívat jen k účelu, pro který byla vyvlastněna.
Vlastník nemovitosti může proti tomuto rozhodnutí podat ve lhůtě 30 dnů od
právní moci rozhodnutí odvolání k nadřízenému orgánu, kterým je krajský úřad,
a následně požádat o přezkum nezávislý soud. Zákon o vyvlastnění přiznává odvolání
i žalobě proti rozhodnutí správního úřadu odkladný účinek. Proti rozhodnutí
o vyvlastnění se lze také bránit před Ústavním soudem popřípadě před Evropským
soudem pro lidská práva. Proces vyvlastnění je tedy z hlediska provozovatele síťové
infrastruktury nejistý a časově a finančně náročný.
Před přijetím zákona o vyvlastnění měly k přezkumu rozhodnutí správního orgánu
o nuceném omezení vlastnického práva, protože se jedná o věc veřejnoprávní,
pravomoc správní soudy. Pokud jde o spory o výši náhrady, byla dána pravomoc
civilních soudů. Nová právní úprava však tuto koncepci opustila a stanovila, že
rozhodnutí o vyvlastnění budou přezkoumána v civilním soudním řízení v prvním
stupni krajským soudem podle části V. (§ 244 a násl.) zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád (dále jen „občanský soudní řád“).
Zvláštním prostředkem v rukou vyvlastňovaného je revokace vyvlastnění, tedy
možnost podat návrh na zrušení pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění v případě, že
vyvlastnitel nesplní taxativně uvedené podmínky nezbytné pro vyvlastnění (v určené
lhůtě nezačal s uskutečňováním účelu vyvlastnění, nezaplatil náhradu za vyvlastnění
a dále pokud došlo k zrušení či pozbytí platnosti územního rozhodnutí stanovícího
využití pozemku pro účel vyvlastnění).
Ze zákona
1)

Provozovatel přenosové a distribuční soustavy má právo vstupovat a vjíždět na

cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, obnovou a provozováním přenosové

83

Viz § 24 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku
nebo ke stavbě.
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a distribuční soustavy.84
Rozdíl mezi obnovou a stavbou nového vedení je řešen v rozhodnutí Nejvyššího
soudu.85 Podle něj, pokud došlo k demontáži původního vedení vysokého napětí a jeho
nahrazení modernějšími stožáry, sloupy a dalším zařízením, přičemž zůstala zachována
trasa i napětí 110 kV, nejde o zrušení vedení a nedochází tak k zániku věcného
břemene. V případě kdy se trasa vedení odchýlila od trasy původní, došel Nejvyšší soud
k závěru, že původní vedení bylo zrušeno a nové bylo postaveno jako neoprávněná
stavba.
Nejvyšší správní soud86 v jiném případě jednoznačně rozhodl, že pokud dojde
k úplnému odstranění stávající stavby nelze hovořit o udržovacích pracích či stavebních
úpravách, pro které není třeba stavební povolení podle § 56 odst. g) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“)87 neboť
stavební úpravou se rozumí změna dokončené stavby, nikoliv její náhrada stavbou
novou.
Podle veřejného ochránce práv jsou: „stavebním úřadům ze strany vlastníků
či provozovatelů síťové infrastruktury často předkládány žádosti o rekonstrukce
stávajících vedení s výslovným prohlášením, že dosavadní trasa vedení bude zachována,
přičemž stavební úřady pak tyto žádosti bez dalšího podrobnějšího zkoumání
vyhodnocují jako žádosti o souhlas s provedením stavebních úprav, pro které není třeba
ani ohlášení stavebnímu úřadu. Samotná skutečnost, že rekonstrukce energetického
vedení bude provedena ve stejné trase, však neznamená, že se jedná pouze o stavební
úpravu. Výměnu původní stavby za novou nelze považovat za pouhou stavební úpravu.
Jestliže v rámci rekonstrukce sítě elektrického vedení dojde k úplné výměně původních
stožárů za nové, konstrukčně odlišné, navíc v jiném osazení, nemůže se jednat o pouhou
úpravu.“88

84

Viz § 24, odst. 3, písm. f), § 25 odst. 3, písm. f) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích.
85
Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. září 2008., sp. zn. 22 Cdo 216/2006.
86
Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 31. března 2008, sp. zn. 8 As
20/2006.
87
Viz § 56 odst. g) zákona č. 183/2006 Sb.: „Stavební povolení ani ohlášení nevyžadují
také stavební úpravy energetických vedení, nemění-li se jejich trasa.“
88
Tisková zpráva veřejného ochránce práv, ze dne 19. července 2011. Rekonstrukce
energetické sítě může být novou stavbou, nikoli jen úpravou. [online]. [cit. 5. listopadu
2012]. Dostupné z: http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy2011/rekonstrukce-energeticke-site-muze-byt-novou-stavbou-nikoli-jen-upravou/
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2)

Provozovatel

přenosové

a

distribuční

soustavy

má

právo

odstraňovat

a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného
stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení
přenosové soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu
neučinil sám vlastník či uživatel.89
To znamená, že zákon ukládá povinnost odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné
porosty tak, aby byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz energetického zařízení,
v první řadě vlastníkům nemovitostí. Platný energetický zákon bohužel neupravuje
povinnost provozovatele sítě nahradit náklady na tyto práce. Tato otázka tak může být
předmětem sporu mezi provozovateli sítí a vlastníky nemovitostí. V případě, že
okleštění vlastník na základě předchozího upozornění neprovede, má provozovatel
síťové infrastruktury právo vstoupit na nemovitost a provést okleštění stromů a dřevin.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 9 platného energetického
zákona zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metrů. Za
účelem dodržení tohoto zákazu zasílá např. společnost ČEPS, a.s. upozornění
vlastníkům a uživatelům pozemků, aby odstranili a oklestili stromoví a jiné porosty
v ochranném pásmu, avšak v praxi tyto práce nejčastěji provádí specializovaná firma na
náklady společnosti ČEPS, a.s.90
Podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je ke kácení
dřevin nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak.
Povolení není třeba k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační
a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav.
3)

Oprávnění provozovatele síťové infrastruktury e vstupovat

v

souladu se

zvláštními právními předpisy do uzavřených prostor a zařízení sloužících k výkonu
činností a služeb orgánů Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva
spravedlnosti, Bezpečnostní informační služby a do obvodu dráhy, jakož i vstupovat na
nemovitosti,

kde

jsou

umístěna

zvláštní

zařízení telekomunikací, v rozsahu

a způsobem nezbytným pro výkon licencované činnosti.

89

Viz § 24, odst. 3, písm. g), § 25 odst. 3, písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích.
90
Konzultace s JUDr. I. Klimentem, právníkem-specialistou společnosti ČEPS, a.s.

35

Výrobce plynu, provozovatel přepravní soustavy plynu a provozovatel distribuční
soustavy a zásobníku plynu mají obdobná práva výše uvedeným.91 Stejně tak držitel
licence na rozvod tepelné energie podle § 76 odst. 5 platného energetického zákona.
4.3.4. Územní a stavební řízení
Výstavba liniových staveb je dle P. Švejnara a I. Klimenta92 komplikována
složitostí povolovacích procedur, které trvají většinou mnohem déle (až 10 let) než
samotná výstavba vedení (1-2 roky). Po zpracování analytických podkladů na úrovni
krajů a obcí s rozšířenou působností následuje proces územního plánování. Ten
zahrnuje zanesení liniové stavby, která přesahuje hranice jednoho kraje do Politiky
územního rozvoje, v rámci kraje pak do Zásad územního rozvoje a následně do
Územních plánů obcí.
Trasa vedení musí být v souladu s územním plánem. Územní plán stanoví
základní koncepci rozvoje území obce a konkrétně určuje funkční využití jednotlivých
ploch v daném území. Územní plán přijímá zastupitelstvo formou opatření obecné
povahy. V rámci řízení o územním plánu může každý uplatnit své připomínky. Námitky
mohou podat vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných
staveb a zástupce veřejnosti.93 Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek.94 Podle rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, ze dne 19. března
1999, územně plánovací dokumentace nepodléhá přezkumu ve správním soudnictví,
neboť v něm soudy přezkoumávají zákonnost rozhodnutí orgánů veřejné správy, nikoliv
jejich věcnou správnost, účelnost či ekonomickou stránku věci. Případnou neúčelnost či
nevhodnost územního plánu nelze podřazovat pod odpovědnost právní, neboť se jedná
o odpovědnost politickou.95
Následují procesy územního rozhodování a stavebního povolení, které jsou kvůli
nutnosti získání souhlasu vlastníků nemovitostí časově i organizačně nejnáročnější částí
výstavby.
91

Viz § 57 odst. 1, § 58 odst. 1, § 59 odst. 1, § 60 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích.
92
Viz Švejnar, P., Kliment, I.: Problematika povolovacích procedur a její vliv na
realizaci investičních akcí ČEPS, Pro-Energy Magazín, ročník 2009, č. 3, str. 9. [online].
[cit. 25. listopadu 2012]. Dostupný z: www.pro-energy.cz/clanky11/1.pdf
93
Viz § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
94
Viz § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
95
Viz rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. března 1999, sp. zn. 31 Ca
71/98.
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Mimoto, stavby nadzemního vedení elektrické energie o napětí nad 110 kV
a délce od 15 km jsou, podle zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, zkoumány z hlediska dopadů na životní prostředí procesem EIA.96
Stavby energetické soustavy vyžadují územní rozhodnutí, protože nejsou
vymezeny v taxativním výčtu § 79 odst. 3 stavebního zákona jako stavby, které územní
rozhodnutí nevyžadují. Rozsah věcného břemene je dán územním rozhodnutím
o umístění stavby vydaným v územním řízení dle stavebního zákona. Územní
rozhodnutí obsahuje podmínky pro umístění stavby v konkrétní lokalitě. Jeho vydání je
v kompetenci stavebního úřadu příslušné obce. Pokud záměr přesahuje hranice
jednotlivých obcí, krajský úřad určí jeden stavební úřad, který bude ve věci rozhodovat.
Vedení je stavbou ve smyslu § 139b odst. 1 stavebního zákona, jejíž stavebník
musí ve stavebním řízení prokázat, že má k pozemkům vlastnické či jiné právo. Tímto
jiným právem se rozumí právo odpovídající věcnému břemeni vzniklé např. na základě
smlouvy o smlouvě budoucí nebo smlouvě o zřízení věcného břemene s rozvazovací
podmínkou.97
Obsahem smlouvy o smlouvě budoucí je označení smluvních stran, vymezení
dotčeného pozemku, výše náhrady (v Kč za metr) a závazek uzavřít po výstavbě vedení
smlouvu o věcném břemeni. Smlouva o smlouvě budoucí je doložena výkresem
z pravomocného územního rozhodnutí, z něhož je patrná trasa vedení. Tato trasa je
potom přesně doměřena po výstavbě vedení v geometrickém plánu a výše náhrady se
odvíjí od skutečného rozsahu vedení. 98 Vklad věcného břemene do katastru nemovitostí
lze provést až po vydání stavebního povolení.

96

Postoj společnosti ČEPS: Výstavba liniových staveb – povolovací řízení. [online].
[cit. 22. listopadu 2012]. Dostupné z:
www.ceps.cz/CZE/Media/Documents/Pozicni%20dokument%20CEPS%20%20vystavba%20liniovych%20staveb.pdf
97
Viz § 139 písm. f zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
98
Štraus, J.: Věcná břemena pro veřejné telekomunikační sítě, Právní rozhledy 8/2003,
str. 364.
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4.3.5. Promlčení a vydržení
Veřejnoprávní omezení vlastnického práva většinou nemohou podle ustanovení
zvláštních předpisů osoby oprávněné vydržet ani nemohou být promlčena. Oproti tomu
na věcná břemena soukromoprávní, vznikající ze zákona podle § 151o občanského
zákoníku, se instituty vydržení a promlčení vztahují.
Právní předpisy upravující energetická odvětví před rokem 1995 výslovně
vylučovaly použití ustanovení občanského zákoníku o vydržení a promlčení na práva
odpovídající věcnému břemeni. Od účinnosti energetického zákona 1994, který žádnou
takovou úpravu neobsahoval, je otázka použití institutu vydržení a promlčení v oblasti
energetických odvětví sporná. Podle názoru J. Handrlici99 se tyto instituty nepoužijí
vzhledem k veřejnoprávní povaze omezení vlastnických práv k nemovitostem v těchto
zákonech. Podle mého názoru se instituty promlčení a vydržení použijí na věcná
břemena vzniklá podle platného energetického zákona. Vycházím přitom z nálezu
Ústavního soudu, podle kterého se na věcná břemena upravená zvláštními zákony
použijí subsidiárně ustanovení občanského zákoníku. Avšak souhlasím s tím, že
v případě ostatních veřejnoprávních oprávnění, která vznikají přímo ze zákona, se tyto
instituty neužijí.
Podle § 109 občanského zákoníku se právo odpovídající věcnému břemeni
promlčí, není-li po dobu deseti let vykonáváno. Právo po uplynutí promlčecí doby
nadále existuje, není však vynutitelné, pokud byla vznesena námitka promlčení ze
strany povinného subjektu.100 K tomu Nejvyšší soud uvedl: „Základním plněním
z věcného břemene je, že povinná osoba („dlužník“) se zdrží toho, co by bylo jinak jeho
právem, a to bránění užívání jeho věci někým jiným. Nelze tu konstruovat naturální
obligaci spočívající v povinnosti vlastníka trpět užívání jeho věci a v odpovídajícím
právu bývalého oprávněného z věcného břemene, taková konstrukce by, na rozdíl od
některých plnění v oblasti závazkových vztahů, neměla oporu v zákoně. Pokud se
žalobce brání proti výkonu práva odpovídajícího věcnému břemeni a prokáže, že toto
právo nebylo vykonáváno po stanovenou dobu, a došlo tak k jeho promlčení, a současně
námitku promlčení vznese (byť i jen tak, že na promlčení poukáže), nelze jeho žalobu
zamítnout s poukazem na trvání promlčeného práva jako naturální obligace. Jiný výklad
99

Handrlica, J.: Tak zvaná zákonná věcná břemena a věcná břemena podle občanského
zákoníku, Správní právo 8/2006, str. 472.
100
Bradáč, A. a kol.: Věcná břemena od A do Z, Linde, Praha 2002, str. 95.
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by fakticky popřel význam promlčení práva odpovídajícího věcnému břemeni,
a promlčenému právu by tak i v případě vznesené námitky promlčení přiznal soudní
ochranu.“101
Promlčecí doba začíná běžet den poté, co bylo právo odpovídající věcnému
břemeni naposled vykonáno. Spočívá-li věcné břemeno v povinnosti vlastníka něco
trpět, je tímto dnem den, kdy povinný přestal chování oprávněného trpět. V případě
věcných břemen spočívajících v povinnosti něco konat tato lhůta počíná běžet dnem,
kdy povinný nekonal, ač byl k tomu povinen.
Podmínkami vydržení je oprávněná držba práva trvající deset let a dobrá víra
držitele o tom, že mu právo patří. Věcné břemeno vzniká okamžikem uplynutí desetileté
vydržecí doby.102
4.3.6. Náhrada za omezení vlastnických práv k nemovitostem
Platný energetický zákon rozlišuje možnost zřízení věcného břemene smluvně
nebo autoritativním rozhodnutím vyvlastňovacího úřadu, ani v jednom případě však
neřeší otázku výše náhrady.
Pokud věcné břemeno vzniká na základě smlouvy, je výše náhrady předmětem
smluvního ujednání. Není tedy vyloučeno, aby si strany dohodly bezplatné zřízení
věcného břemene. Sjednaná výše náhrady bude mít vliv na plnění daňové povinnosti.
Pokud jde o bezplatné zřízení věcného břemene, bude daň darovací hradit oprávněný,
úplatné zřízení věcného břemene podléhá zdanění daní z příjmů povinného.
Vyvlastňovací zákon upravuje možnost odnětí nebo omezení vlastnického práva
k nemovitosti pro dosažení účelu, který je ve veřejném zájmu. Vyvlastnění tam, kde je
možné dosáhnout účelu jinak, zejména dohodou, je nepřípustné. Právní rámec pro
poskytnutí náhrady za veřejnoprávní omezení vlastnického práva stanoví čl. 11 odst. 4
Listiny, který je podle nálezu Ústavního soudu přímo aplikovatelný. To znamená, že
není třeba promítnout právo na náhradu do předpisu nižší právní síly.103 Platný
energetický zákon přiznává právo na přiměřenou jednorázovou náhradu, je-li vlastník
nebo nájemce nemovitosti omezen v užívání nemovitosti nebo utrpěl-li majetkovou

101

Srov.: rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. listopadu 2006, sp. zn. 22 Cdo 431/2006.
Viz § 134 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
103
Srov.: nález Ústavního soudu ze dne 11. března 1998, sp. zn. Pl. ÚS 41/97.
102

39

újmu.104
V energetických odvětvích se obvykle poskytuje náhrada jednorázová, vždy
pokud je věcné břemeno zřízeno ve vyvlastňovacím řízení. V případě smluvního vzniku
věcného břemene se výjimečně vyskytují případy opakovaného placení náhrady.
Podle elektrizačního zákona 1994 měl nárok na jednorázovou náhradu vlastník
nebo nájemce nemovitosti pokud byl omezen v jejím obvyklém užívání.
Podle elektrizačním zákona 1957, plynárenského a tepelného zákona byla
přiznána náhrada, pouze pokud byl vlastník nemovitosti, která nebyla ve státním
socialistickém vlastnictví, podstatně omezen v užívání nemovitosti a o náhradu pod
ztrátou nároku požádal v prekluzivní lhůtě. V praxi nebyla náhrada vyplácena často,
protože podstatné omezení se týkalo nejčastěji nemovitostí ve státním socialistickém
vlastnictví. Po roce 1991 vznikla z důvodu restitucí a privatizace početná skupina
vlastníků nemovitostí, které byly dříve ve vlastnictví státu.
Otázka, zda existuje povinnost poskytnout náhradu za omezení vlastnického práva
podle čl. 11 odst. 4 Listiny v případě, že k omezení došlo před účinností Listiny
a vlastník nemohl v rozhodné době o náhradu požádat, nebyla dlouho vyjasněná.
Nejvyšší soud dne 10. března 2003 rozhodl, že v takovém případě povinnost
poskytnout náhradu není. Právo na náhradu za omezení vzniklá přede dnem účinnosti
Listiny by musel založit zvláštní právní předpis. „Lze argumentovat i tím, že pokud
před nabytím účinnosti Listiny došlo k odnětí vlastnického práva, lze jeho obnovení
(restituci) anebo poskytnutí náhrady požadovat jen tehdy, stanoví-li tak zvláštní předpis
(tzv. restituční zákony). V takovém případě nelze požadovat restituci práva, případně
poskytnutí náhrady, jen s odkazem na čl. 11 odst. 4 Listiny. To, co platí pro úplné
odnětí vlastnického práva, platí tím spíše pro jeho omezení. Pokud tedy před nabytím
účinnosti Listiny bylo na základě tehdy platného právního předpisu právo vlastníka
omezeno, lze náhradu za toto omezení poskytnout jen za podmínek stanovených
právními předpisy, účinnými ke dni omezení, nestanoví-li zvláštní právní předpis
jinak.“105
Slovenský Nejvyšší soud ve vztahu k přechodným ustanovením, která
zachovávají omezení vzniklá dle předchozích předpisů uvedl, že: „uvedené úpravy
104

Viz § 24 odst. 9 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích.
105
Srov.: rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. března 2003, sp. zn. 22 Cdo 2093/2001.
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v prechodných ustanoveniach ...deklarovali zachovanie statusu quo ante v obmedzení
užívacieho

práva

vlastníkov

nehnuteľností

dotknutých

výkonom

oprávnení

energetických podnikov (resp. ďalších subjektov oprávnených z vecného bremena),
ktoré vznikli pred účinnosťou týchto predpisov. Nezakladali však nárok na náhradu za
obmedzenia vzniknuté pred ich účinnosťou, teda neobnovili „zaniknuté“ nároky na
primeranú jednorazovú náhradu za obmedzenie užívacieho práva vlastníkov pozemkov.
Skutočnosť, že zákonodarca nezvolil v tejto otázke reštitučný prístup, nemala za
následok protiústavnosť týchto predpisov.“106
Ústavní soud se k výše uvedenému postavil poněkud problematicky, nálezem ze
dne 18. listopadu 2003 judikoval, že: „z důvodu zásadních politických a ekonomických
změn, ke kterým došlo po listopadu 1989 v Československu, byl zaveden nový
hodnotový systém moderní demokratické společnosti, jehož očima je třeba vykládat
i staré právní normy, pokud dosud existují. Tento systém poskytuje mimo jiné
i náležitou ochranu právu vlastnickému. Povinnost poskytnout náhradu v daném případě
Ústavní soud shledal tím spíše, že výměníkovou stanici provozoval podnikatelský
subjekt za účelem komerčním.“107 Toto rozhodnutí vyvolalo rozšíření názoru, že
nevyplacení náhrady za zákonná věcná břemena je neústavní.108
Tento výklad však, dle dalšího nálezu Ústavního soudu ze dne 25. ledna 2005,
není správný: „Podle zásady nepravé retroaktivity vyplývají práva a povinnosti
z věcného břemene nikoliv z právní úpravy, na jejímž základě vznikla, ale ze současné
zákonné úpravy. Pokud současné speciální předpisy zákonných věcných břemen
neupravují

náhrady,

související

s jejich

výkonem,

je

třeba

použít

úpravu

soukromoprávní. Z ustanovení § 151n odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanského
zákoníku, vyplývá, že nositel oprávnění z věcného břemene je povinen nést přiměřené
náklady na zachování věci zatížené věcným břemenem a jejich opravách. Fakticky tedy
věcná břemena nejsou nikdy bezúplatná, pokud by oprávněný náklady na zachování
a údržbu věci nehradil, jednalo by se o bezdůvodné obohacení.“109 Výše částky
přiměřených nákladů se však neshoduje s výší náhrady za zřízení věcného břemene a je
spíše symbolická. Podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 14. června 2011
106

Viz rozsudek Nejvyššího soudu Slovenské republiky ze dne 21. prosince 2009, sp.zn.
4 Cdo 89/2008.
107
Srov.: nález Ústavního soudu ze dne 18. listopadu 2003, sp. zn. I. ÚS 137/03.
108
Truneček J.: Věcná břemena s veřejnoprávním prvkem, Leges, Praha 2010, str. 92.
109
Srov.: nález Ústavního soudu ze dne 25. ledna 2005, sp. zn. I. ÚS 25/04.
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„Poskytnutí jednorázové náhrady za omezení vlastnického práva náležející osobě ze
zákonného věcného břemene povinné podle uvedené veřejnoprávní úpravy v sobě
nezahrnuje plnění odpovídající povinnosti stanovené v § 151n odst. 3 obč. zák. Stejně
jako je tomu v případě vzniku věcného břemene zřízeného smlouvou nebo rozhodnutím
příslušného státního orgánu (není-li v těchto právních titulech stanoveno jinak),
sjednaná či stanovená náhrada logicky neslouží k úhradě teprve v budoucnu vzniklých
zpravidla předem nepředvídatelných či neurčitelných nákladů na údržbu či opravy
věcným břemenem zatížené věci, je tomu i v případě věcného břemene vzniklého ze
zákona. Jestliže tedy v takovém případě stanoví zákon osobě zatížené věcným
břemenem právo na náhradu za omezení vlastnického práva, aniž by stanovil něco
odchylného od obecné úpravy podle § 151n odst. 3 obč. zák., může se uvedená osoba
domáhat svých práv podle označeného ustanovení zákona, jsou-li k tomu naplněny
stanovené předpoklady.“110
Pokud by tu, i přes výše uvedené, možnost vyplacení náhrady byla, bylo by nutné
nárok na ni, podle názoru J. Háby a Š. Švancarové, uplatnit v obecné tříleté promlčecí
lhůtě od účinnosti Listiny, tedy do 8. února 1994.111
4.3.7. Postup při ocenění věcných břemen
Při zpracování ocenění pro účely smluvní, které je nejčastější, se stanoví hodnota
náhrady za zřízení práva odpovídající věcnému břemenu znaleckým posudkem.
Náhrada může být stanovena na základě výnosových metod nebo nákladovým
způsobem nebo může být určena odhadem.
Při zpracování znaleckého posudku pro účely daňové a pro potřeby státních
orgánů, např. za účelem rozhodnutí o vzniku věcného břemene ve vyvlastňovacím
řízení, se zjišťuje cena práva odpovídající věcnému břemeni podle cenového předpisu.
Vyvlastňovací zákon odkazuje ve svém § 10 odst. 1, písm. b) na zákon
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku (dále jen „zákon o oceňování majetku“). Právo
odpovídající věcnému břemenu se podle § 18 odst. 1 zákona o oceňování majetku
oceňuje výnosovým způsobem na základě ročního užitku ve výši obvyklé ceny.
110

Srov.: rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. června 2011, sp. zn. 22 Cdo 1357/2009.
Srov.: Hába, J., Švancarová, Š.: Věcná břemena a náhrady za ně z pohledu
oceňovatele, Právní rádce 11/2005. [online]. [cit. 6. listopadu 2012]. Dostupné z:
http://pravniradce.ihned.cz/c1-17452150-vecna-bremena-a-nahrady-za-ne-z-pohleduocenovatele
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Míru omezení vlastnického práva a míru využitelnosti pozemku ovlivňuje
umístění energetické stavby. Platí, že větší omezení je dáno nadzemním umístěním
stavby.
Jde-li o stavební pozemek, stanoví se roční užitek ve výši obvyklého nájemného
za srovnatelné pozemky. Jde-li o zemědělskou půdu, stanoví se roční užitek ve výši
nájemného podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku. Roční užitek se násobí počtem let užívání práva, nejvýše však
pěti. Nelze-li cenu zjistit tímto způsobem, oceňuje se právo jednotně částkou 10 000
Kč.112 Obecně můžeme říci, že náhrada za omezení zemědělských pozemků
v extravilánu vychází nízko, a v intravilánu zase poměrně vysoko.
V souvislosti s energetickou stavbou mohou být zřízena věcná břemena i na
jiných než stavbou dotčených pozemcích, např. povinnost umožnit přístup přes
přiléhající pozemek za účelem oprav energetických vedení. V těchto případech nelze
objektivně vymezit míru omezení vlastnických práv majitele pozemku a doporučuje se
proto využít ustanovení § 18 odst. 5 zákona o oceňování majetku a ocenit věcné
břemeno částkou 10 000 Kč.113
4.3.8. Zápis do katastru nemovitostí
Věcná břemena patří do souboru věcných práv, která se do katastru nemovitostí
zapisují vždy, pokud se vztahují k nemovitosti evidované v katastru nemovitostí, na
rozdíl od jiných veřejnoprávních omezení vlastnického práva.114
Podle zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
vznikají věcná břemena vkladem do katastru nemovitostí na základě souhlasného
návrhu provozovatele síťové infrastruktury a vlastníka nemovitosti. Právní účinky
vkladu se pojí s pravomocným rozhodnutím o jeho povolení ke dni, kdy návrh na vklad
byl doručen příslušnému katastrálnímu úřadu.115 Věcná břemena, která vznikají
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Viz § 18 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.
Komentář k oceňování práv odpovídajících věcným břemenům podle § 18 zákona č.
151/1997 Sb., o oceňování majetku. Ministerstvo Financí, str. 26. [online].
[cit. 6. listopadu 2012]. Dostupné z:
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/cenovy_vestnik_8721.html?year=2005
114
Viz § 1 odst. 1 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv
k nemovitostem.
115
Viz § 2 odst. 3 tamtéž.
113
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rozhodnutím vyvlastňovacího úřadu, se zapisují do katastru nemovitostí záznamem.116
Dřívější zákony v oblasti energetických odvětví výslovně stanovily, že se věcná
břemena do evidence nemovitostí nezapisují.117 Naproti tomu energetický zákon 1994
a platný energetický zákon, se o zápisu do katastru nemovitostí nezmiňovaly. Došlo
tedy k situaci poměrně nepřehledné, v níž některá věcná břemena v katastru nemovitostí
zapsána jsou a jiná, která vznikla v minulosti, zde zapsána nejsou. Vlastníci nemovitostí
si tak nemůžou být rozsahem omezení svého vlastnického práva jistí. Avšak existuje
zde možnost požádat provozovatele síťové infrastruktury o bezplatné poskytnutí
digitalizované mapy těchto sítí, jelikož tito mají povinnost podle stavebního zákona
zdokumentovat své sítě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické katastrální
sítě.118
K lokalizaci věcných břemen zatěžujících jen část pozemku slouží geometrický
plán, jehož předložení pro zápis věcného břemene k části pozemku ukládá
ustanovení § 5 odst. 5 katastrálního zákona.
Důležitou změnou, účinnou od 7. června 2009, bylo přijetí ustanovení § 98 odst.
13 platného energetického zákona, na jehož základě má provozovatel síťové
infrastruktury povinnost promítnout existující věcná břemena u energetických sítí
a zařízení daných do provozu před nabytím účinnosti zákona do katastru nemovitostí do
konce roku 2017.119 Podrobnosti stanoví vyhláška Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního.
Zpětné dohledání všech nezapsaných věcných břemen a prokázání existence
vedení představuje časově a finančně náročný proces, kdy provozovatelé sítí odhadují
náklady ve výši stovek milionů korun. Na druhou stranu výhodou je právní jistota,
kterou má dodatečné zapsání přinést. Dojde tím k omezení výskytu dlouho trvajících
soudních sporů mezi vlastníky dotčených nemovitostí a vlastníky síťové infrastruktury.
Ustanovení elektrizačního zákona 1957, tepelného zákona a plynárenského
zákona prohlašovala taxativně vypočtená omezení, která by se nyní měla zpětně zapsat
116

Viz § 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv
k nemovitostem.
117
Viz zákon č. 79/1957 Sb., zákon č. 67/1960 Sb., zákon č. 89/1987 Sb.
118
Viz § 185 odst. 2 zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu.
119
Podle § 98 odst. 13 zákona č. zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o
výkonu státní správy v energetických odvětvích, ve znění zákona č. 158/2009 Sb., se
jedná se o věcná břemena vzniklá podle § 24 odst. 4, § 25 odst. 5, § 57 odst. 2, § 58 odst.
2, § 59 odst. 2, § 60 odst. 2 a § 76 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb.
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do katastru nemovitostí, za věcná břemena. Jelikož se jednalo o věcná břemena vzniklá
ze zákona, zapisovala by se podle současné právní úpravy do katastru nemovitostí
záznamem.120 Náležitostí pro zápis věcného břemene záznamem je ohlášení
oprávněného z věcného břemene o vzniku věcného břemene doložené geometrickým
plánem pro vyznačení věcného břemene k části pozemku. Jistým ulehčením tedy je, že
účastníkem řízení je pouze vlastník sítě a nikoli také vlastník nemovitosti.
Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, také uložil povinnost zpětně zapsat
věcná břemena, která dosud evidenci nepodléhala. Toto ustanovení však bylo následně
zrušeno, neboť se ukázalo, že v zásadě jediným použitelným podkladem pro jejich zápis
by muselo být společné prohlášení vlastníka nemovitosti a provozovatele síťové
infrastruktury, což je obtížně proveditelné.121 Důvodem je fakt, že věcné břemeno
zapsané na listu vlastnictví snižuje hodnotu pozemku.
Další možností jak zajistit dodatečný zápis věcného břemene je, kromě
společného prohlášení, dohledání stavebního nebo obdobného povolení a jeho
předložení katastrálnímu úřadu spolu s geometrickým plánem. Důvodem je to, že věcná
břemena v minulosti vznikala na základě povolení ke stavbě vedení nebo později na
základě stavebního povolení. Tato varianta je finančně a administrativně nákladná
vzhledem k potřebnému času na dohledání dokumentů v archivech stavebních úřadů
a vyhotovení geometrických plánů.
4.3.9. Shrnutí
Podle platného energetického zákona je možné vyvlastnit potřebné nemovitosti
a práva k nim jen tehdy, nebylo-li možné získat nezbytná oprávnění dohodou. Vedle
toho zákon upravil veřejnoprávní oprávnění, která nenazývá věcnými břemeny. Tato
oprávnění vznikají ze zákona na základě stavebního povolení a nezanikají změnou na
straně oprávněného, nepromlčují se, nezapisují se do katastru nemovitostí a neposkytuje
se za ně náhrada. V literatuře se objevuje tendence směšovat tyto dva pojmy pod
označením zákonná věcná břemena.
Práva k cizím nemovitostem dle platného energetického zákona vznikají
smlouvou, rozhodnutím o vyvlastnění a ze zákona. Smlouva je primárním způsobem
120

Viz § 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv
k nemovitostem.
121
Štraus, J.: Věcná břemena a veřejnoprávní omezení, Právní rozhledy 6/2006, str. 222.
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zřízení věcného břemene. Nejčastěji se ve smlouvě sjednává náhrada jednorázová, není
však vyloučeno, aby věcné břemeno vzniklo bezúplatně nebo aby náhrada měla
opakující se charakter. Oprávněný z věcného břemene je v každém případě povinen nést
přiměřené náklady na zachování věci. Pokud se nepodaří provozovateli sítě uzavřít
smlouvu, musí to stavebnímu úřadu doložit v řízení o vyvlastnění.
Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je podle čl. 11 odst. 4
Listiny možné jen na základě zákona, ve veřejném zájmu a za náhradu. Součástí návrhu
na vyvlastnění práva odpovídajícímu věcnému břemeni musí být znalecký posudek
o výši náhrady. Vyvlastňovací úřad musí vždy zkoumat, zda je dán veřejný zájem in
concreto. Vyvlastňovacím úřadem je obecní úřad obce s rozšířenou působností. Vlastník
dotčeného pozemku nebo stavby se označuje jako vyvlastňovaný a vždy je účastníkem
řízení. Pokud není znám, musí mu být ustanoven opatrovník. Nově, v souvislosti
s přijetím zákona o vyvlastnění, rozhodují o žalobách proti rozhodnutí o vyvlastnění
včetně náhrady za vyvlastnění civilní soudy podle části V. občanského soudního řádu.
Věcné břemeno vzniká právní mocí rozhodnutí o vyvlastnění a do katastru nemovitostí
se zapisuje záznamem.
Pokud jde o obnovu energetických sítí, je vlastník tohoto zařízení oprávněn
vstupovat a vjíždět na dotčené nemovitosti ze zákona. Nejvyšší správní soud se v této
souvislosti zabýval tím, zda je rekonstrukce v podobě nahrazení starého vedení za nové
stavební úpravou, ke které není třeba stavební povolení nebo ohlášení a dovodil, že jde
o stavbu novou, tudíž je stavební povolení nebo ohlášení třeba.
Výstavba energetických sítí je velmi prodlužována složitostí procesu územního
plánování a následně územním a stavebním řízením. O institutu promlčení a vydržení
práv odpovídajících věcnému břemeni se platný energetický zákon nezmiňuje. Z toho
důvodu mám za to, že se subsidiárně uplatní ustanovení občanského zákoníku.
Ustanovení § 98 odst. 13 platného energetického zákona od 7. června 2009 nově
výslovně ukládá povinnost provozovatelům síťové infrastruktury zpětně zapsat věcná
břemena existující před nabytím účinnosti platného energetického zákona do konce
roku 2017.
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5.

Ochranná pásma
Ochranná pásma jsou právním institutem, kterým stát ochraňuje zařízení

představující veřejný zájem. Právní předpisy ukládají všem subjektům, tedy nejen
provozovateli síťové infrastruktury nebo vlastníku nemovitosti, zákazy a omezení, tak
aby nedošlo k ohrožení nebo poškození tohoto zařízení. Jedná se např. o omezení
a zákaz stavební činnosti, úpravy povrchu a porostů, které by mohly ohrozit plynulost
a bezpečnost provozu chráněného zařízení. Tyto zákazy a omezení však nesvědčí
prospěchu provozovatele sítě, ale veřejnému zájmu.
Obecně jsou ochranná pásma upravena ve stavebním zákoně. Speciálním
zákonem je potom platný energetický zákon. Je třeba říci, že ochranná pásma nejsou
věcnými břemeny, přestože jde o podobné instituty. Liší se zejména způsobem vzniku,
ochranné pásmo jako veřejnoprávní institut musí být vždy založeno zákonem a nikoli
smlouvou, dále se liší tím, že neváží konkrétního povinného ani nesvědčí konkrétnímu
oprávněnému.122
Energetické stavby zahrnují celou řadu elektrických rozvodů, plynovodů,
teplovodů, podzemních i nadzemních zásobníků a dalších zařízení, k nimž se váží
ochranná pásma. Jedná se o omezení vlastnického práva, za které nenáleží žádná
náhrada. Podle Listiny lze vlastnické právo omezit pouze na základě zákona a za
náhradu. J. Truneček123 zastává názor, že náhrada za zřízení věcného břemene již v sobě
automaticky zahrnuje i kompenzaci za omezení způsobené ochranným pásmem.
Vymezení náhrady za zřízení ochranného pásma by podle jeho názoru bylo
problematické vzhledem k možné proměnlivé šířce pásma a rozsahu omezení
způsobené změnami právních předpisů a použitých technologií. Naopak podle
A. Bradáče124 lze nárok na náhradu dovodit přímo z čl. 11 odst. 4 Listiny. Podle mého
názoru by náhrada za existenci ochranného pásma měla být poskytována a to na základě
výslovného ustanovení energetického zákona.
5.1. Vývoj právní úpravy
Poprvé se institut ochranných pásem objevil v elektrizačním zákoně 1957.
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Trunček, J.: Věcná břemena s veřejnoprávním prvkem, Leges, Praha 2010, str. 44.
Tamtéž, str. 45.
Bradáč, A. a kol.: Věcná břemena od A do Z, Linde, Praha 2002, str. 99.
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Podrobnější úpravu ochranných pásem však zákon ponechal na vládním nařízení
č. 80/1957 Sb. Ustanovení o ochranných pásmech mělo retroaktivní působnost, tj.
vztahovala se i na zařízení zřízená před datem účinnosti elektrisačního zákona.125 Také
plynárenský a tepelný zákon ponechaly bližší vymezení ochranných pásem
prováděcímu předpisu.
Hranice ochranných pásem, stejně jako omezení z nich vyplývající byly změněny
energetickým zákonem 1994, avšak podle ustanovení jeho § 45 odst. 4 i nadále zůstala
zachována ochranná pásma, která vznikla dle předchozích právních předpisů.
Energetický zákon 1994 nově zavedl bezpečnostní pásma pro plynárenská zařízení.
5.2. Platný energetický zákon
Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy, plynárenských zařízení
a zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie, je prostor v bezprostřední blízkosti
těchto zařízení určený k zajištění jejich spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví
a majetku osob. Chráněným objektem je tedy elektrizační soustava, plynárenská
zařízení, zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie, život, zdraví a majetek osob.
Rozhodnutí o ochranném pásmu, které je často součástí územního rozhodnutí, je
podle stavebního zákona základní podmínkou vzniku ochranného pásma, chrání stavbu,
zařízení nebo pozemek před negativními vlivy okolí nebo právě naopak chrání okolí
stavby či zařízení nebo pozemku před jejich negativními účinky. Rozhodnutí
o ochranném pásmu se však nevydává, pokud jsou podmínky ochrany stanoveny
zvláštním právním předpisem nebo na jeho základě.126 V případě ochranných pásem
podle platného energetického zákona se tedy rozhodnutí o ochranném pásmu nevydává.
Ochranná pásma podle platného energetického zákona vznikají ze zákona dnem
nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu
s umístěním stavby, a pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto
dokladů, potom vznikají dnem uvedení zařízení do provozu.127
Platný energetický zákon v podstatě převzal hranice ochranných pásem upravené
energetickým zákonem 1994, ale více dopodrobna upravil specifikaci napětí pro určení
125

Handrlica, J.: Ochranná a bezpečnostní pásma energetických zařízení, Právní rozhledy
10/2012, str. 347.
126
Viz § 83 odst. 1 až 3 zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu.
127
Viz § 46 odst. 1, § 68 odst. 1, § 87 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích.
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rozsahu ochranných pásem.
Podle § 98 odst. 2 platného energetického zákona zůstávají i nadále zachována
ochranná pásma vzniklá před nabytím účinnosti platného energetického zákona. Platný
energetický zákon však v přechodných ustanoveních hovoří o pouze ochranných
pásmech vzniklých v elektroenergetice a teplárenství. Dle názoru J. Handrlici128 je
vynechání ochranných pásem v plynárenství pravděpodobně písařskou chybou.
5.2.1. Ochranná pásma v elektroenergetice
Ochranná pásma v elektroenergetice slouží k ochraně života, zdraví a majetku
osob a zajištění spolehlivého a bezpečného provozu zařízení elektrizační soustavy.
Cílem podrobného stanovení hranice ochranného pásma je ochrana okolí a dále
vyloučení nebezpečí dotyku živých částí vedení s dřevinami, jenž by mohl způsobit
zkrat a následně požár.
U nadzemního vedení tvoří ochranné pásmo souvislý prostor vymezený svislými
rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo
na vedení, která je stanovena rozdílně pro různá napětí, v rozsahu 1 m u napětí nad 1 kV
až po 30 m u napětí nad 400 kV. Vzdálenost se měří od krajního vodiče vedení na obě
jeho strany. Nadzemní vedení nízkého napětí do 1 kV není chráněno ochranným
pásmem.129
U podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV činí 1 m a u napětí
nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu. U elektrické stanice je
vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od 1 m až do 20 m,
podle toho o jaký typ stanice se jedná, od oplocení, vnějšího pláště apod. Ochranné
pásmo výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti 20 m od vnějšího líce obvodového pláště.130
Pokud jde o povinnosti a omezení, v ochranném pásmu nadzemního
a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je zakázáno zřizovat bez
souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, provádět bez souhlasu jeho
128

Handrlica, J.: Ochranná a bezpečnostní pásma energetických zařízení, Právní rozhledy
10/2012, str. 350.
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Viz § 46 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích.
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Viz § 46 odst. 5 až 7 tamtéž.
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vlastníka zemní práce, provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost
a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, či
provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup
k těmto zařízením. V ochranném pásmu i mimo ně musí být prováděny činnosti tak, aby
nedošlo k poškození energetických zařízení. V ochranném pásmu nadzemního vedení je
zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m. V ochranném
pásmu podzemního vedení nelze vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení
mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.131
Vlastník dané části elektrizační soustavy má v současnosti právo udělit souhlas
a stanovit v něm podmínky ke stavbám v prostoru ochranného pásma. Toto oprávnění
podle elektrizačního zákona 1957 náleželo stavebnímu úřadu a podle energetického
zákona 1994 příslušenému ministerstvu.
V případě lesních průseků jsou vlastníci pozemků povinni umožnit provozovateli
síťové infrastruktury na jeho náklad údržbu volného pruhu o šířce 4 m po jedné straně
základů podpěrných bodů nadzemního vedení, avšak pouze pokud je takový volný pruh
třeba a jeho potřebnost bude objektivně prokázána. Oproti tomu v dřívější právní úpravě
byla tato povinnost dána vždy, bez ohledu na její potřebnost.
5.2.2. Ochranná pásma v plynárenství
Ochranným pásmem v plynárenství je souvislý prostor v bezprostřední blízkosti
plynárenského zařízení v rozmezí 1 m u nízkotlakých a středotlakých plynovodů
a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce až
4 m u ostatních plynovodů a přípojek.
V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit
plynárenská zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Vysazování porostů
kořenících do větší hloubky než 20 cm nad povrch plynovodu ve volném pruhu
pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu nebo přípojky lze pouze na
základě souhlasu provozovatele sítě.132
Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují, provozovatel plynárenské
soustavy nebo přímého plynovodu, těžebního plynovodu či plynovodní přípojky má
131

Viz § 46 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích.
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právo udělit souhlas a stanovit v něm podmínky pro provádění stavební činnosti
v ochranném pásmu.
V lesních průsecích udržuje provozovatel síťové infrastruktury na vlastní náklad
volný pruh pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu.
Vedle ochranných pásem jsou pro plynová zařízení upravena navíc pásma
bezpečnostní. Představují další způsob omezení vlastníka nemovitosti v jeho právech.
Bezpečnostní pásma slouží k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií
plynových zařízení, k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob. Jejich rozsah
je v závislosti na velikosti zařízení 10 m až 300 m. Bezpečnostní pásma vznikají stejně
jako ochranná pásma.133
5.2.3. Ochranná pásma v teplárenství
Ochranné pásmo v teplárenství je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou
stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené
kolmo k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu
nebo rozvod tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení
a činí 2,5 m. U výměníkové stanice je ochranné pásmo vymezeno svislými rovinami
vedenými ve vodorovné vzdálenosti 2,5 m kolmo na půdorys stanice a vodorovnou
rovinou, vedenou pod stanicemi ve svislé vzdálenosti 2,5 m.
Vlastníci nemovitostí jsou povinni umožnit provozovateli sítě přístup k pravidelné
kontrole a provádění nezbytných prací na zařízení pro rozvod tepelné energie
umístěném v jejich nemovitostech. Stavební činnosti a vysazování trvalých porostů
v ochranných pásmech je možno provádět pouze po předchozím písemném souhlasu
provozovatele sítě.134
5.3. Shrnutí
Ochranná pásma představují další druh veřejnoprávního omezení vlastníků
nemovitostí. Slouží jednak k ochraně provozu určitého zařízení, jednak k ochraně okolí
před negativními účinky tohoto zařízení. Ochranná pásma nesmíme zaměňovat
s věcnými břemeny, neboť jde o dva odlišné instituty. Od věcných břemen se liší tím, že
133
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nesvědčí konkrétnímu oprávněnému ani nezavazují konkrétního povinného, ale působí
erga omnes. Pokud jde o problematiku náhrad za tato veřejnoprávní omezení, v praxi se
za ně náhrada neposkytuje. Podle mého názoru by nárok na náhradu měl být
v budoucnu upraven v energetickém zákoně.
Poprvé byla ochranná pásma upravena elektrizačním zákonem 1957. Jeho
ustanovení o veřejnoprávních omezeních, tedy i o ochranných pásmech, se retroaktivně
vztahovala i na již existující stavby. Energetický zákon 1994 a platný energetický zákon
zachovaly ochranná a bezpečnostní pásma vzniklá podle předchozí právní úpravy.
Hranice ochranných pásem se oproti minulosti nejvíce změnily v platném energetickém
zákoně. Obecně můžeme říci, že rozlišujeme dva režimy vymezení hranic ochranných
pásem, první režim je dán energetickým zákonem 1994 a předchozí právní úpravou,135
druhý režim je dán platným energetickým zákonem. Povinnosti a omezení vyplývající
z ochranných pásem se však vždy řídí platnou právní úpravou.
Ochranná pásma vznikají ze zákona dnem nabytí právní moci územního
rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu s umístěním stavby, a pokud
není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem
uvedení zařízení elektrizační soustavy do provozu.

135

Viz vládní nařízení č. 80/1957 Sb., vyhláška č. 186/1991 Sb., vyhláška č. 76/1961 Sb.
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6.

Práva k cizím nemovitostem v energetických odvětvích na
Slovensku
Podle § 10 zákona č. 656/2004 Z.z., o energetike, (dále jen „zákon o energetike

2004“) je držitel povolení oprávněn vstupovat na cizí pozemky a do cizích objektů
v rozsahu a způsobem nezbytným pro výkon povolené činnosti a po předchozím
souhlasu vlastníka nemovitosti. Dále je oprávněn odstraňovat a oklesťovat stromy
pokud tak po předchozí písemné výzvě neučinil jejich vlastník. Podle § 10 odstavce 5
zákona o energetike 2004 jsou všechna výše uvedená oprávnění vykonávána ve
veřejném zájmu a jsou věcnými břemeny, za která náleží přiměřená jednorázová
náhrada.
V zákoně o energetike 2004 nebylo upraveno oprávnění zřizovat na cizích
nemovitostech sítě energetické infrastruktury ani povinnost k evidenci těchto věcných
břemen v katastru nemovitostí. Z odkazu na § 151n až 151p zákona č. 40/1964 Z.z.,
Občianský zákonník (dále jen „občianský zákonník“) usuzuji, že k oprávnění zřizovat
sítě bylo třeba uzavření smluvního věcného břemene dle občianského zákonníku a že
tato věcná břemena podléhala zápisu do katastru nemovitostí na základě ustanovení
§ 151o občianského zákonníku. Tento výklad by mohl být sporný.
Oprávnění zřídit na cizích nemovitostech sítě energetické infrastruktury by mohlo
být totiž dovozováno přímo ze stavebního povolení dle ustanovení § 10 odst. 1, písm.
e), přijatého novelou zákona o energetike,136 účinnou od 1. dubna 2008. Tato novela
zavedla oprávnění provozovatele sítě vykonávat na cizích nemovitostech povolenou
činnost na elektroenergetických nebo plynárenských zařízeních pro zabezpečení
provozu soustavy nebo sítě, jejichž výstavba byla povolená dle stavebního zákona.
A dále zavedla povinnost zápisu věcných břemen do katastru nemovitostí.
Nový zákon č. 251/2012 Z.z., o energetike (dále jen „nový zákon o energetike“),
účinný od 1. září 2012, přiznává provozovateli sítí podobná oprávnění jako předchozí
zákon. Tato oprávnění vykonává provozovatel sítí energetické infastruktury
v nezbytném rozsahu a ve veřejném zájmu.
Odlišně od českého energetického zákona je upraveno oprávnění zřizovat na
cizích nemovitostech (pouze mimo zastavené území obce) elektrické vedení a zařízení
136

Viz zákon č. 112/2008 Z.z.
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přenosové a distribuční soustavy, plynovody, zásobníky plynu a plynárenská zařízení
a zařízení na jejich ochranu. Toto oprávnění vzniká dnem právní moci stavebního
povolení. Stavební úřad vymezí ve stavebním povolení podmínky, za jakých je možné
stavbu uskutečnit a provozovat.
Provozovatel sítí má povinnost předem oznámit vlastníkovi nemovitosti výkon
těchto oprávnění: vstupu na cizí pozemky, do cizích objektů a zařízení, odstranění
a oklestění stromů a jiných porostů, které ohrožují bezpečnost nebo spolehlivost
provozu energetických zařízení, pokud to po předchozí výzvě neučinil jejich vlastník,
a výkon oprávnění úpravy travnatých porostů. Oznámení vlastníkovi není třeba, pokud
jde o mimořádný případ (stav nouze, havárie, poruchy).
Povinnost vyzvat vlastníka k odstranění stromoví a oznámení o výše uvedených
činnostech je upravena přísněji než v českém energetickém zákoně. Provozovatel sítí
musí vlastníkovi výzvu nebo oznámení doručit nejméně patnáct dní před začátkem
činnosti, kdežto v českém energetickém zákoně má provozovatel povinnost vstup na
cizí nemovitost oznámit bezprostředně. V případě velkého počtu vlastníků, nebo pokud
vlastník není znám, umožňuje slovenský zákon doručení veřejnou vyhláškou, která
musí být vyvěšena po dobu třiceti dní na úřední desce obce. Nový zákon o energetike
také výslovně přiznává náhradu za to, že vlastník sám odstraní nebo oklestí stromoví,
pokud držitel oprávnění předem výši nákladů odsouhlasí. Toto ustanovení v platném
českém energetickém zákoně chybí.
Všechna výše zmíněná omezení jsou zákonnými věcnými břemeny, za která má
vlastník nárok na přiměřenou náhradu.137 V poznámce pod čarou je uveden odkaz na
§ 151n až 151p občianského zákonníku. Jedná se tedy o úpravu podobnou české právní
úpravě, jak ji vymezil Ústavní soud, podle kterého je možné použít ustanovení
občanského zákoníku o věcných břemenech subsidiárně, pokud zvláštní zákony
neobsahují úpravu komplexní. Tato úprava podle mého názoru není nejvhodnější
z důvodu mísení soukromoprávních a veřejnoprávních institutů omezení vlastnického
práva.
Nárok na náhradu lze uplatnit pouze v prekluzivních lhůtách, pokud nedojde
k dohodě o výši náhrady, rozhodne o ní soud. Nový zákon o energetike dále obsahuje
výslovné ustanovení, že výše uvedená věcná břemena se zapisují do katastru
137

Viz § 11 odst. 8 zákona č. 251/2012 Z.z., o energetike.
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nemovitostí na návrh oprávněného, ten je povinen písemně oznámit vlastníkovi dotčené
nemovitosti vykonání zápisu do katastru nemovitostí.
Následují ustanovení, která shledávám jako velmi vhodná. První z nich je
výslovná úprava přechodu oprávnění z věcného břemene při změně provozovatele sítí
na nového držitele oprávnění. Dále je to přiznání jednorázové náhrady za omezení
způsobená ochranným pásmem nebo bezpečnostním pásmem vzniklým po 1. září 2012.
Nárok na náhradu musí vlastník uplatnit v prekluzivních lhůtách, a pokud nedojde
k dohodě o výši náhrady, rozhodne o její výši soud.
6.1. Shrnutí
Zákon o energetike 2004 neupravil oprávnění zřizovat na cizích nemovitostech
sítě energetické infrastruktury. Proto podle mého názoru musela být za tímto účelem
zřizována smluvní věcná břemena podle občianského zákonníku. Ostatní oprávnění
provozovatelů síťové infrastruktury vznikala ze zákona jako věcná břemena, která se
zapisovala na základě novely, účinné od 1.dubna 2008, do katastru nemovitostí.
Nový zákon o energetike, účinný od 1. září 2012, již obsahuje oprávnění zřizovat
na cizích nemovitostech sítě energetické infrastruktury. Toto oprávnění vzniká ze
zákona jako věcné břemeno okamžikem právní moci stavebního povolení a podléhá
zápisu do katastru nemovitostí. Nový zákon o energetike se dále liší od české právní
úpravy v tom, že výslovně zakotvuje právo na náhradu za existenci ochranného pásma
a právo náhradu za okleštění stromoví, pokud jej provede vlastník. Mám za to, že česká
právní úprava by se mohla v některých ustanoveních nového zákona o energetike
inspirovat, např. ustanovení o přechodu oprávnění z věcného břemene při změně
provozovatele sítí.
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7.

Úvahy de lege ferenda
Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., (dále jen „nový občanský zákoník“),

účinný od 1. ledna 2014, se vrací k tradiční úpravě věcných práv, rozšiřuje jejich výčet
a mění jejich systematiku. Věcná břemena dělí na služebnosti, § 1257-1302, a reálná
břemena, § 1303-1308. Základem této úpravy je návrh československého občanského
zákoníku z roku 1937. Níže se zabývám zejména úpravou služebností, protože mají
největší relevanci ve vztahu k energetice.
Vlastník služebné věci je povinen ve prospěch jiného něco trpět nebo se něčeho
zdržet, jeho povinnost tedy spočívá v nekonání. Zajímavé je, že služebnost nově nemusí
být zřízena pouze k věci nemovité.
Služebnost vzniká smlouvou, závětí nebo vydržením po dobu potřebnou k vydržení
vlastnického práva k věci, která má být služebností zatížena. Dále služebnost může
vzniknout ze zákona nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.138
Služebnost zaniká trvalou změnou, pro kterou služebná věc již nemůže sloužit
panujícímu pozemku nebo oprávněné osobě. Při trvalé změně vyvolávající hrubý
nepoměr mezi zatížením služebné věci a výhodou panujícího pozemku nebo oprávněné
osoby se vlastník služebné věci může domáhat omezení nebo zrušení služebnosti za
přiměřenou náhradu. Služebnost dále zaniká dohodou, dosažením určitého věku, smrtí
oprávněné osoby. Spojením vlastnictví panující a služebné věci v jedné osobě
služebnost nezaniká.139
Nový občanský zákoník se odklání od abstrakce platného občanského zákoníku
a uvádí demonstrativní výčet typických osobních a pozemkových služebností. Na
prvním místě je uvedena služebnost inženýrské sítě, což není úplně typická služebnost,
jakou bychom znali z historie. Tato služebnost zakládá právo na vlastní náklady
a vhodným i bezpečným způsobem zřídit na služebném pozemku nebo přes něj
vést vodovodní, kanalizační, energetické nebo jiné vedení, provozovat je a udržovat.
Jedná se tedy o občanskoprávní věcné břemeno, které se řídí zásadou smluvní
volnosti. Vlastník pozemku má povinnost zdržet se všeho, co vede k ohrožení
inženýrské sítě a je-li to s ním předem projednáno, umožní oprávněné osobě vstup na
pozemek po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky nebo údržby
138
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Viz § 1260 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Viz § 1299 a násl. tamtéž.
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inženýrské sítě. Je-li to výslovně ujednáno, zahrnuje služebnost právo zřídit, mít
a udržovat na služebném pozemku také potřebné obslužné zařízení, jakož i právo
provádět na inženýrské síti úpravy za účelem její modernizace. Oprávněná osoba je
povinna zpřístupnit vlastníku pozemku dokumentaci inženýrské sítě v ujednaném
rozsahu, a není-li ujednán, v rozsahu nutném k ochraně jeho oprávněných zájmů.
Nesnese-li záležitost při náhlém poškození inženýrské sítě odkladu, obstará její opravu
oprávněná osoba i bez předchozího projednání, dotčeným osobám provádění opravy
musí neprodleně oznámit. Po skončení prací má povinnost uvést služebný pozemek na
vlastní náklad do předešlého stavu a nahradit škodu způsobenou provedením prací.140
Výše uvedená služebnost je soukromoprávní povahy a nezasahuje tedy do četných
veřejnoprávních úprav. Veškerá výše uvedená ustanovení jsou dispozitivní a jsou spíše
vodítkem, na co má být ve smlouvě pamatováno.141
Podle J. Štrause142 toto zařazení není vhodné a neodpovídá potřebám výstavby
infrastrukturních sítí. Místo toho navrhuje, aby práva k cizím nemovitostem pro tyto sítě
byla v občanském zákoníku upravena obecně jako veřejnoprávní omezení, nikoli jako
věcná břemena, a dále konkretizována ve zvláštních předpisech. Tato veřejnoprávní
omezení je třeba upravit podrobněji než občanskoprávní věcná břemena, což je oblast
podléhající smluvní volnosti, do které by stát neměl příliš zasahovat. J. Štraus143 také
navrhuje, aby veřejnoprávní omezení vznikala ex lege, právní mocí územního
rozhodnutí, tak jako dnes vnikají ochranná pásma.
Je třeba uvést, že práva k cizím nemovitostem v oblasti infrastrukturních sítí
mohou být upravena i zcela jiným způsobem než jsou věcná břemena. V oblasti
telekomunikací se používá prostý písemný souhlas vlastníka s položením vedení, anebo
nájem části pozemku pro trasu vedení, s vyplacením nájemného předem, sledující
získání oprávnění bez jinak nutného vkladu do katastru nemovitostí.144 Takové řešení
by bylo v oblasti energetiky vhodné pro zařízení, která mají zanedbatelný význam
a proces zřízení věcného břemene je zbytečně administrativně náročný, nehledě na
náklady na pořízení geometrického plánu.
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Souhlasím s tím, že platný stav úpravy věcných břemen v oblasti energetiky není
vyhovující. Možným řešením dané situace je návrat k právní úpravě, která tu byla
v minulosti a nyní je v platnosti např. na Slovensku, tedy k nahrazení smluvních
věcných břemen veřejnoprávním omezením, ke kterým není třeba souhlas vlastníka
nemovitosti a které přechází automaticky na právního nástupce oprávněného subjektu.
Další možností je v energetickém zákoně deklarovat, že se jedná o zvláštní druh
věcných břemen s veřejnoprávním prvkem, pro který nejsou použitelná ustanovení
občanského zákoníku. S tím souvisí další otázka, a to povinnost zápisu věcných břemen
do katastru nemovitostí. Myslím, že by bylo vhodné zrušit ustanovení ukládající
povinnost dodatečného zapsání věcných břemen vzniklých podle dřívější právní úpravy
a nadále tato veřejnoprávní omezení do katastru nemovitostí nezapisovat. Důvodem je
finanční a administrativní náročnost tohoto procesu, která by mohla v důsledku zvýšit
ceny energií a jeho nadbytečnost, jelikož již dnes mají vlastníci nemovitostí možnost
požádat provozovatele sítě o bezplatné poskytnutí digitalizované mapy tras
energetických sítí. Na druhou stranu chápu, že evidence věcných břemen v katastru
nemovitostí má svůj smysl např. pro zájemce o koupi nemovitosti.
J. Trunček145 navrhuje navrátit se k ustanovení elektrizačního zákona 1919, tedy
ke zřízení služebnosti v případě, že je nakládání s nemovitostí podstatným způsobem
omezeno a v ostatních případech zřízení užívacích práv ze zákona.
Dle mého názoru by bylo vhodné sjednotit podmínky pro výstavbu všech
infrastrukturních sítí ve zvláštních zákonech. Např. výstavba vodovodů a kanalizací je
v současnosti upravena jako veřejnoprávní omezení, a nikoli jako věcné břemeno.
V případě zřízení věcného břemene ve vyvlastňovacím řízení by bylo vhodné
upravit legislativu tak, aby stanovení náhrady u staveb ve veřejném zájmu nemělo
odkladný účinek na průběh vyvlastnění a navazujícího povolovacího řízení. Za tímto
účelem by náhrada za věcná břemena mohla být regulována na základě zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách. Tím by došlo k odstranění nákladů na znalecké posudky
a odstranění nerovnosti mezi majiteli dotčených nemovitostí, kteří v současné době
mohou získat za stejné omezení různě vysokou náhradu.146
Dále je třeba dosáhnout urychlení procesu územního a stavebního řízení liniových
staveb zkrácením souhrnné doby povolovacích procesů významných energetických
145
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58

staveb (např. na tři roky od data podání žádosti o územní rozhodnutí k vydání
stavebního povolení), omezit možnost odvolání (tak, aby všechny argumenty byly
předloženy a projednány již v prvotním řízení) a provést revizi procedury EIA, včetně
jejího spojení s územním řízením.147
7.1. Shrnutí
Nový občanský zákoník se vrací k tradiční systematice věcných práv a věcná
břemena dělí na služebnosti a reálná břemena. Z hlediska práv k cizím nemovitostem
v energetických odvětvích je důležitá úprava služebností, zvláště služebnosti inženýrské
sítě. Tato služebnost umožňuje zřídit, provozovat a udržovat na služebném pozemku
energetické nebo jiné vedení. Oprávněná osoba musí předem oznámit vstup na pozemek
za účelem prohlídky nebo údržby inženýrské sítě. Po skončení prací musí povinný uvést
pozemek do předchozího stavu a nahradit vzniklou škodu. Tato ustanovení jsou ovšem
dispozitivní. Uvedená úprava je soukromoprávní a nedotýká se veřejnoprávních
oprávnění ve zvláštních zákonech.
Podle názoru odborné veřejnosti by výstavba a provozování inženýrských sítí
měla být upravena spíše jako veřejnoprávní oprávnění vznikající ex lege, nepodléhající
úpravě občanského zákoníku. Po vzoru Slovenské právní úpravy by bylo vhodné
upravit přechod oprávnění z věcného břemene při změně na straně oprávněného, na
nového provozovatele sítě.
Dále je třeba dosáhnout urychlení procesu územního a stavebního řízení liniových
staveb, např. zkrácením souhrnné doby povolovacích procesů.
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8.

Závěr
Existuje celá řada sítí veřejné infrastruktury (např. vodovody, kanalizace, síť pro

rozvod elektřiny, plynu, tepla a telekomunikace a ropovody) s různým právním
režimem. Z důvodu omezeného rozsahu diplomové práce jsem si vybrala jako téma
pouze oblast energetiky upravenou v energetickém zákoně, konkrétně práva k cizím
nemovitostem. Domnívám se, že jde o problematiku zajímavou, se kterou se denně
setkává široká veřejnost, vlastníci nemovitostí, zájemci o koupi nemovitostí,
provozovatelé sítí, znalci a také správní a soudní orgány. Rozdílný přístup právních
předpisů k úpravě oprávnění k cizím nemovitostem ve výše uvedených síťových
odvětvích je však podle mého názoru neodůvodněný a způsobuje nepřehlednost právní
úpravy. Tato roztříštěnost zde byla od počátku a ani elektrizační zákon 1957, který měl
být vzorem pro právní úpravu ostatních síťových odvětví, to nezměnil.
Práva k cizím nemovitostem v energetických odvětvích jsou upravena v platném
energetickém zákoně zčásti jako věcná břemena a zčásti jako veřejnoprávní omezení
vlastnického práva. Tato úprava nenavazuje na žádný předchozí právní předpis, ale
představuje

naopak

další

z mnoha

způsobů

vypořádání

právních

vztahů

k nemovitostem.
Zajímavá je otázka vztahu věcných břemen podle energetického zákona a věcných
břemen upravených v občanském zákoníku. Od obecné úpravy v občanském zákoníku
se věcná břemena zřizovaná ve prospěch provozovatele síťové infrastruktury liší
zejména existencí veřejného zájmu a povinností provozovatelů tato věcná břemena
uzavírat. Uvedené odlišnosti implikují veřejnoprávní povahu věcných břemen
zřizovaných dle energetického zákona. Ústavní soud však dovodil, že tato věcná
břemena zároveň naplňují znaky věcných břemen podle občanského zákoníku a pokud
zvláštní zákony nemají speciální úpravu, řídí se jejich režim obecnou úpravou
občanskoprávní. Je tedy zřejmé, že uvedená úprava je nejednoznačná z hlediska povahy
uvedených oprávnění.
Podle čl. 11 odst. 4 Listiny, je nucené omezení vlastnického práva možné jen ve
veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu. Veřejný zájem na přenosu elektřiny,
přepravě plynu, distribuci elektřiny a plynu, uskladňování plynu, výrobě a rozvodu
tepelné energie je deklarován přímo v platném energetickém zákoně. To však nic
nemění na skutečnosti, že se jedná o neurčitý právní pojem, jeho existenci musí vždy

60

posuzovat správní orgán, který zkoumá, zda je dán veřejný zájem na umístění konkrétní
stavby. K vymezení pojmu veřejný zájem se vyjádřil Krajský soud v Hradci Králové:
„Ne každý kolektivní zájem lze označit za veřejný zájem společnosti. Pojem veřejný
zájem je třeba chápat vždy jako takový zájem, který by bylo možno označit za obecný
a obecně prospěšný zájem. Často se přitom mylně naznačuje, že všechny kolektivní
zájmy jsou obecnými zájmy společnosti, avšak v mnoha případech může být
uspokojování kolektivních zájmů jistých skupin s obecnými zájmy společnosti
v naprostém rozporu. Je proto nutné, aby k omezení vlastnických práv docházelo jen po
pečlivém zvážení základní podmínky, zda je takové omezení nutné ve veřejném zájmu.“
Věcná břemena mohou zatěžovat pouze věci nemovité. Rozlišujeme dva základní
druhy věcných břemen, podle toho, zda jsou zřízena ve prospěch konkrétní osoby
(věcná břemena in personam) nebo ve prospěch jiné nemovitosti (věcná břemena in
rem). Účelem věcných břemen in personam, která se zřizují na základě energetického
zákona nejčastěji, je poskytnutí prospěchu provozovateli sítě. Věcná břemena in
personam zanikají v případě, že oprávněný zanikne nebo převede svůj podnik a nesplní
podmínky § 151p odst. 4 občanského zákoníku. Z tohoto důvodu by bylo vhodné
upravit automatický přechod věcného břemene na právního nástupce v případě zániku
nebo převodu podniku oprávněného přímo v energetickém zákoně, tak jako to je např.
v novém zákoně o energetike na Slovensku.
Nárok na náhradu za omezení vlastnického práva nenáleží za jakákoli omezení,
ale vzniká pouze při splnění určitých podmínek. Omezení musí být učiněno na základě
zákona a ve veřejném zájmu. Kritérii pro poskytnutí náhrady je dále rozsah omezení
a délka jeho trvání. Nárok na náhradu za omezení, která spadají pod čl. 11 odst. 4
Listiny, vzniká podle Ústavního soudu přímo na základě Listiny a nemusí být
konkretizován zvláštním zákonem.
Nejprve byla věcná práva v energetice zřizována podle obecného zákoníku
občanského, účinného na našem území od roku 1812 do roku 1950, jenž rozlišoval
služebnosti a reálná břemena a k jejichž vzniku byl třeba zápis do pozemkových knih.
Komunistickému režimu nevyhovovala výše uvedená koncepce vysoké ochrany
vlastnického práva, a proto střední občanský zákoník zavedl institut věcných břemen
a zrušil konstitutivnost zápisu do pozemkových knih. Bylo totiž předvídáno, že spolu
s vymizením soukromého vlastnictví nebude tohoto institutu třeba.
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Také v současné době jsou věcná břemena v občanském zákoníku upravena velmi
stručně. Ke vzniku věcného břemene k nemovitostem zapsaným v katastru nemovitostí
je třeba zápis do katastru nemovitostí vkladem nebo záznamem.
Nový občanský zákoník, účinný od 1. ledna 2014, se vrací k tradiční systematice
a věcná břemena dělí na služebnosti a reálná břemena. Z hlediska energetických odvětví
je důležitá úprava služebnosti inženýrské sítě. Tato služebnost umožňuje zřídit,
provozovat a udržovat na služebném pozemku energetické nebo jiné vedení. Jedná se
však o úpravu dispozitivní, to znamená, že bude záležet na smluvních stranách, zda se jí
budou řídit. Tato ustanovení se nedotknou veřejnoprávních oprávnění ve zvláštních
zákonech.
Pokud jde o vývoj právní úpravy oprávnění k cizím nemovitostem v energetice ve
zvláštních zákonech, v minulosti byly vztahy mezi provozovateli sítí a vlastníky
nemovitostí řešeny zejména formou veřejnoprávních oprávnění vznikajících ex lege.
Tato oprávnění nebyla předmětem zápisu v pozemkových knihách a nepoužila se na ně
ustanovení o promlčení a vydržení.
Důležitým mezníkem v rozvoji elektroenergetiky bylo přijetí elektrizačního
zákona 1919. Ten přiznal finanční a právní výhody poskytované elektrickým podnikům
pokud byly prohlášeny za všeužitečné. Důležitou právní výhodou bylo přiznání
užívacích práv. Výkon užívacích práv nesměl překážet vlastníkovi pozemku v jeho
právu na pozemku hospodařit nebo s ním nakládat. Pokud práva vlastníka měla být
omezena ve větším rozsahu, bylo možné zřídit za náhradu služebnost na základě
rozhodnutí o vyvlastnění, pokud nedošlo k dohodě.
Podle elektrizačního zákona 1957, plynárenského zákona a tepelného zákona
s účinností do 30. prosince 1994, vznikala práva k cizím nemovitostem ze zákona
formou věcných břemen. Náhrada se poskytovala pouze tehdy, pokud nemovitost
nebyla ve státním socialistickém vlastnictví a vlastník byl podstatně omezen v jejím
užívání. Dle výslovného ustanovení nepodléhala tato věcná břemena zápisu
do pozemkových knih a nepoužila se na ně ustanovení o promlčení a vydržení. Na tuto
úpravu zčásti navázal nový zákon o energetike, účinný od 1. září 2012 na Slovensku.
Energetický zákon 1994 sjednotil právní úpravu energetických odvětví do
jednoho právního předpisu a připravil podmínky pro privatizaci energetiky. Ve znění
účinném do 30. června 1998 neumožňoval zřídit sítě energetické infrastruktury jinak,
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než se souhlasem vlastníka nemovitosti dohodou podle občanského zákoníku. Poté co
byl novelizován, založil veřejnoprávní oprávnění ve prospěch provozovatelů síťové
infrastruktury ze zákona. Byl-li vlastník omezen v obvyklém užívání nemovitosti,
příslušela mu jednorázová náhrada. Energetický zákon 1994 neupravoval otázku
vydržení a promlčení práv k cizím nemovitostem, proto se mohla použít ustanovení
občanského zákoníku. Stejně tak se bohužel ani platný energetický zákon o institutu
promlčení a vydržení práv odpovídajících věcnému břemeni nezmiňuje. Energetický
zákon 1994 též neobsahoval ustanovení o tom, že se věcná břemena nezapisují do
katastru nemovitostí, z tohoto důvodu na ně bylo třeba aplikovat zákon o zápisech
vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Jelikož podle jeho přechodných
ustanovení zůstala oprávnění vzniklá podle dřívějších předpisů nedotčena, rozšířil se
názor, že je třeba zpětně zapsat do katastru nemovitostí i věcná břemena, vzniklá podle
dřívějších předpisů. Platný energetický zákon se do přijetí novely ustanovení § 98 odst.
13, také otázkou zápisu věcných břemen do katastru nemovitostí nezabýval.
V současnosti je však na jisto postaveno, že je provozovatelé síťové infrastruktury mají
povinnost zpětně zapsat věcná břemena, existující před nabytím účinnosti platného
energetického zákona, a to do konce roku 2017.
Na práva k cizím nemovitostem v energetických odvětvích se, na základě
přechodných ustanovení energetického zákona 1994 a platného energetického zákona,
aplikuje sedm různých režimů. Podle Ústavního soudu se vznik právních vztahů, jakož
i nároky z nich vzniklé před účinností nové úpravy, řídí právní úpravou platnou v době
vzniku právního vztahu, ale práva a povinnosti vyplývají ze současné právní úpravy
(energetického zákona). Pokud jde o nárok na dříve nevyplacenou náhradu za omezení
vzniklá před účinností Listiny, nelze jej dle Ústavního soudu zpětně požadovat, protože
nový nabyvatel získal nemovitost již zatíženou a bylo na něm, aby tuto skutečnost
promítl do ujednání o ceně.
Důležitou změnou, ke které došlo po roce 2001, je privatizace v oblasti
elektroenergetiky a plynárenství. Ta spočívá ve vertikálním rozdělení dosavadního
monopolu na více společností výrobních, distribučních, prodejních a jednu přenosovou.
Nedochází však k budování paralelních sítí, ale k soutěži v ostatních článcích řetězce
(výroba, přenos, distribuce a prodej). To však neznamená, že v případě soukromých
provozovatelů síťové infrastruktury nedochází k omezení vlastníků nemovitostí ve
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veřejném zájmu. Kritériem veřejné prospěšnosti totiž není otázka, kdo síť provozuje, ale
skutečnost, že veřejnost je oprávněna žádat aby služba byla poskytována tak dlouho,
dokud trvá její potřeba.
Práva k cizím nemovitostem dle platného energetického zákona vznikají
smlouvou, rozhodnutím o vyvlastnění a ze zákona. Smlouva je primárním způsobem
zřízení věcného břemene. Nejčastěji se ve smlouvě sjednává náhrada jednorázová, není
však vyloučeno bezúplatné zřízení věcného břemene nebo opakované plnění.
Oprávněný z věcného břemene je vždy povinen nést přiměřené náklady na zachování
věci.
Vyvlastnění práva odpodvídajícího věcnému břemeni je možné jen pokud se
nepodaří provozovateli sítě uzavřít smlouvu. Vyvlastnění nebo nucené omezení
vlastnického práva je podle čl. 11 odst. 4 Listiny možné jen na základě zákona, ve
veřejném zájmu a za náhradu. Věcné břemeno vzniká právní mocí rozhodnutí
o vyvlastnění a do katastru nemovitostí se zapisuje záznamem. Energetický zákon dále
upravuje veřejnoprávní oprávnění, která nenazývá věcnými břemeny. Tato oprávnění
vznikají ze zákona na základě stavebního povolení a nezanikají změnou na straně
oprávněného, nepromlčují se, nezapisují se do katastru nemovitostí a neposkytuje se za
ně náhrada.
Výstavba energetických sítí je komplikována složitostí procesu územního
plánování a následným územním a stavebním řízením, které v důsledku mohou trvat
mnohem déle, než samotná stavba. Územní plán obce přijímá zastupitelstvo formou
opatření obecné povahy, proti kterému se nelze odvolat. Vlastníci dotčených
nemovitostí však mohou uplatnit své námitky. Rozsah věcného břemene je dán
územním rozhodnutím o umístění stavby, jeho vydání je v kompetenci příslušného
stavebního úřadu. Územní rozhodnutí je nezbytnou podmínkou podání žádosti
o stavební povolení, ve stanovených případech však může být nahrazeno regulačním
plánem. Vedení je stavbou ve smyslu § 139b odst. 1 stavebního zákona, jejíž stavebník
musí ve stavebním řízení prokázat, že má k pozemkům vlastnické či jiné právo. Tímto
jiným právem je nejčastěji smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene,
z toho důvodu, že k přesnému zaměření trasy dojde až po její výstavbě. Vklad věcného
břemene do katastru nemovitostí lze provést až po vydání stavebního povolení. Do
budoucna je tedy třeba dosáhnout urychlení procesu územního a stavebního řízení
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liniových staveb zkrácením souhrnné doby povolovacích procesů.
Ochranná pásma představují další druh veřejnoprávního omezení vlastníků
nemovitostí. Slouží k ochraně provozu určitého zařízení, ale také k ochraně okolí před
negativními účinky tohoto zařízení. Ochranná pásma nesmíme zaměňovat s věcnými
břemeny, neboť jde o dva odlišné instituty. Od věcných břemen se liší tím, že nesvědčí
konkrétnímu oprávněnému ani nezavazují konkrétního povinného, ale působí erga
omnes. Pokud jde o problematiku náhrad za tato veřejnoprávní omezení, v praxi se za
ně náhrada neposkytuje. Podle mého názoru, by se za ně náhrada měla poskytovat,
vycházím přitom z nového zákona o energetike na Slovensku.
Tento zákon, s účinností od 1. září 2012, upravil na Slovensku oprávnění zřizovat
na cizích nemovitostech sítě energetické infrastruktury formou věcného břemene, které
vzniká ze zákona, avšak podléhá zápisu do katastru nemovitostí. Dále liší od české
právní úpravy v tom, že výslovně zakotvuje právo na náhradu za existenci ochranného
pásma a právo náhradu za okleštění stromoví, pokud jej provede vlastník.
Ochranná pásma byla poprvé upravena elektrizačním zákonem 1957. Jeho
ustanovení o veřejnoprávních omezeních, tedy i o ochranných pásmech, se retroaktivně
vztahovala i na již existující energetické stavby. Energetický zákon 1994 a platný
energetický zákon zachovaly ochranná a bezpečnostní pásma vzniklá podle předchozí
právní úpravy. Hranice ochranných pásem se během historie nejvíce změnily
v platném energetickém zákoně. Obecně můžeme říci, že rozlišujeme dva režimy
vymezení hranic ochranných pásem. První režim je dán energetickým zákonem 1994
a předchozí právní úpravou, druhý režim je dán platným energetickým zákonem.
Povinnosti a omezení vyplývající z ochranných pásem se vždy řídí platnou právní
úpravou. Ochranná pásma vznikají ze zákona dnem nabytí právní moci územního
rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu s umístěním stavby, a pokud
není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem
uvedení zařízení elektrizační soustavy do provozu.
Podle názoru odborné veřejnosti je současná právní úprava práv k cizím
nemovitostem

v energetických

odvětvích

problematická,

protože

neodstraňuje

nepřehlednost právní úpravy, která tu byla v minulosti, ale naopak přidává další způsob
uspořádání vztahů s provozovateli sítí. V platném energetickém zákoně se uplatňuje
určitá dvojkolejnost, kdy věcná břemena, která jsou zřizována za náhradu, jsou zapsána
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do katastru nemovitostí. Oproti tomu za další veřejnoprávní oprávnění, která vznikají
přímo ze zákona, není poskytována náhrada, nezapisují se do katastru nemovitostí
a náleží zákonem druhově vymezeným subjektům.
Je tedy třeba navrhnout optimální řešení, které by na jedné straně poskytovalo
dostatečná oprávnění provozovatelům sítí a příliš je finančně a administrativně
nezatěžovalo, neboť veškeré tyto náklady se projevují na cenách energií. Na druhé
straně je třeba poskytnout náležitou ochranu právu vlastnickému, jež patří mezi základní
lidská práva. Je třeba poskytnout vlastníkům dostatečný prostor, aby mohly uplatňovat
svoje práva, ať již se jedná o řízení územní, stavební nebo vyvlastňovací, ale zároveň
zajistit aby tato řízení nepřiměřeně neprodlužovala proces výstavby nových
infrastrukturních sítí. Dále je důležité vždy poskytnout vlastníkům dotčených
nemovitostí dostatečnou náhradu za jejich omezení.
Navrhovaných řešení je hned několik, jejich autoři však dodávají, že v této oblasti
se v nejbližší době žádné změny neočekávají. Možností je např. návrat k právní úpravě
elektrizačního zákona 1919, nebo zavedení veřejnoprávních oprávnění vznikajících ex
lege, nepodléhajících úpravě občanského zákoníku a povinnosti zápisu do katastru
nemovitostí. Po vzoru Slovenské právní úpravy by bylo vhodné upravit přechod
oprávnění z věcného břemene při změně na straně oprávněného, na nového
provozovatele sítě a zakotvit povinnost náhrady za omezení formou ochranného pásma.
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10.

Abstrakt / Abstract
Tato

diplomová

práce

pojednává

o

právech

k cizím

nemovitostem

v energetických odvětvích (energetice, plynárenství a teplárenství), která jsou upravena
v platném energetickém zákoně č. 458/2000 Sb. Jedná se zejména o věcná břemena,
ochranná pásma a další oprávnění veřejnoprávní povahy. Tato povaha je dána tím, že
uvedená oprávnění jsou založena na základě zákona a ve veřejném zájmu.
Cílem této diplomové práce je zhodnocení současné i předchozí právní úpravy
problematiky práv k cizím nemovitostem v souvislosti s výstavbou energetické síťové
infrastruktury.
This diploma thesis deals with rights to foreign property in the energy sector
(electric, gas and heat industry), which are regulated as Energy Act No. 458/2000 Coll.
It deals mainly with easements, protective zones, and other public rights to property.
This public nature is due to the fact that these rights are established by the law and in
the public interest.
The aim of this diploma thesis is to evaluate the current and antecedent
legislation of the issue of rights to foreign property in connection with the construction
of the energy network infrastructure.

71

11. Summary
Rights to foreign property in the energy sector
Rights to foreign property in the energy sector are essential for the smooth
function of the network infrastructure and also to ensure the supply of energy for every
person. They represent a public right of property, as they are established by the law and
in the public interest.
The aim of this diploma thesis is to evaluate the current and antecedent legislation
of the issue of rights to foreign property in connection with the construction of the
energy network infrastructure. This thesis focuses mainly on the Czech legislation. For
comparison, it includes a chapter on recent legislation regarding the issues, in the
Slovak Republic.
The first part deals with the general concept and function of the third person's
property rights, particularly of the institute of easements. The following parts are
concerned with the development of legislation until 1989 and changes since 1989.
Intertemporal provisions are important in the energy Acts, because they provide that
rights to foreign property, protection and safety zones created before the effectiveness
of the Act, shall remain unaffected. Considering the related nature of easements in the
Civil Code, this thesis also includes development of easements settled in the Civil Code.
The largest part of this thesis concerns with the applicable Energy Act. Further
attention is paid to compensation for the limitation of property rights, particularly in the
expropriation proceedings. Development of the provision requiring record of the public
right of property to the Land Registry is also interesting.
An essential part of this work is a chapter about the protection zones, which are
rather serious limitation of property rights. The thesis deals with their scope, content
restrictions and obligations, and the differences between the protection zones and
easements.
The applicable Energy Act does not follow the previous legislation. It represents
one of the many ways of settlement of the property law. Rights to foreign property in
the energy sector are regulated in the applicable Energy Act partly as easements and
partly as a public right of property.
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